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Resume: 

Indledning: Kommunerne har fået en central rolle i det danske sundhedsvæsen, 

hvilket skaber mulighed for, at flere borgere kan modtage professionel hjælp 

hjemme. Forskningen omkring hjælp i eget hjem er primært belyst gennem svenske 

studier, hvor resultaterne viser, at afhængigheden hovedsageligt opleves negativt. 

Formål: At belyse de hverdagsoplevelser der er forbundet med, at være afhængig 

af professionel hjælp i eget hjem. 

Metode: Der er anvendt reflektive lifeworld research og i alt udført fem kvalitative 

interviews af ældre borgere over 65 år. Alle modtog hjælp fra en hjemmepleje i 

Hovedstadsområdet. 

Resultater: Alle konstitutioner havde en tilknytning til det, at skulle tilpasse sig. 

Tilpasningen skete fra de ældre- samt fra de sundhedsprofessionelle side. Når 

tilpasningen skete på en måde, hvor de ældre oplevede, at hjælpen blev udført ud 

fra deres vaner og rutiner, kunne det resultere i, at de ældre oplevede en følelse af 

uafhængighed, på trods af den faktiske afhængighed. 

Konklusion: Beskrivelser af fænomenet kan anvendes som inspiration for praksis 

samt til at skabe større forståelse for, hvilke oplevelser der har betydning for de 

ældre borgere der modtager hjælp i hjemmet. 
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Abstract  

Introduction: In recent years, local authorities have been given a central role in the 

Danish Healthcare system, which has created the possibility for more people to 

receive professional healthcare at home. Current research is primarily derived from 

studies performed in Sweden, and results shows a negative effect in being 

dependent on professional help. 

Aim: To illustrate the everyday experiences associated with being dependent on 

professional healthcare at home. 

Method: A reflective life world research approach was used. Five qualitative 

interviews were carried out. Participants were senior citizens, age 65+ years, all 

reserving healthcare at home, located in Copenhagen. 

Results: Both senior citizens and healthcare professionals had a role in adapting to 

the new situation. When help was carried out in a flexible manner, based on the 

senior citizens’ habits and routines, it was possible for them to experience a sense 

of independence. 

Conclusion: The descriptions of the phenomenon can be used as inspiration for 

practice. Furthermore, it can contribute to a better understanding of what is 

considered meaningful regarding to the elder citizens’ experiences in receiving help 

at home. 
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1.  Indledning 

Sundhedsvæsenet er i konstant forandring, og indsatsen i de danske kommuner har 

gennem de seneste år fået en central rolle i det danske sundhedsvæsen (Meller 

Jacobsen and Hejlesen, 2015). Dette skyldes blandt andet, at kommunerne gennem 

kommunalreformen fra 2007 udvikle nogle rammer, der satte indsatsen i 

kommunerne i fokus. Gennem kommunalreformen ønskede man at skabe en stærk 

og fremtidssikret offentlig sektor tættere på borgeren (Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet, 2005). Den styrkede indsats resulterede blandt andet i, at 

kommunerne fik ressourcer til at varetage flere, og mere komplicerede, opgaver i 

eget hjem end tidligere. Herigennem blev der skabt mulighed for, at flere personer 

end tidligere kunne tilbydes professionel hjælp i deres eget hjem. Ifølge Strandberg 

(2003) er afhængighed af professionel hjælp af særlig karakter, og det er netop ud 

fra denne type afhængighed, at nærværende speciale tager sit afsæt. 

 

1.1. Afhængighed og frihed 

Den særlige form for afhængighed, som Strandberg (2003) beskriver, indeholder en 

asymmetrisk relation mellem sygeplejerske og borger, hvor borgeren kan risikere 

at miste både frihed og værdighed i afhængigheden. Herigennem kan afhængighed 

fremstå som noget negativt. En negativ opfattelse af afhængighed kan herudover 

have tilknytning til vor tids kultur, hvilket tydeliggøres hvis ordet slås op i en 

ordbog. På engelsk henviser ”dependence” til en afhængighed af finansiel støtte, 

alkohol, rusmiddel eller en given adfærd, og endelig knytter fænomenet sig til tillid 

(Collins English Dictionary, 2010). Stort set det samme er gældende hvis 

afhængighed slås op i en dansk ordbog, hvor sproget.dk (2015) fremstiller 

synonymbegreber som:  

”Bunden, slavebunden, dependent, bastet og bundet, ufri” 

 

En af årsager til at afhængighed opfattes negativt i et nutidigt samfundsmæssigt 

perspektiv, kan skyldes, at fænomenet står i modsætning til frihed (Henriksen and 
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Vetlesen, 2004). Frihed fremstilles som et ideal, der er forbundet med 

uafhængighed, og afhængighed er dermed noget, der vil kunne udgøre en hindring 

mod målet om individets frihed (ibid.). 

Også i forskningen er negative aspekter ved afhængighed tydeligt fremstillet. 

Konge Nielsen (2006) ønskede at belyse forskellige danskeres holdning til det gode 

liv som gammel. Studiet indeholdt blandt andet 33 interviews med danske borgere, 

og resultaterne belyste en angst for at blive afhængig af andre mennesker. I 

fremstillingen af værdierne bag det gode liv var der, hvad Konge Nielsen selv 

betegner som, en tydelig implicit ”negation”, hvor det at ’miste sig selv’ var 

fremtrædende. Hertil var afhængigheden af andre, umyndiggørelsen og passiviteten 

centralt (ibid.).  Videre beskrives, hvordan borgerne lever deres liv på en 

ureflekteret måde i en hverdag præget af rutiner, hvor det at have indflydelse og 

være aktiv knyttes til den ideelle ældretilværelse. Hvis individet imidlertid er 

afhængig af hjælp fra sundhedsprofessionelle, vil man kunne forestille sig, at 

hverdagens rutiner i større eller mindre omfang vil blive påvirket (ibid.). 

Herigennem er borgeren ikke længere fri, hvilket understreger det 

modsætningsforhold, der er opstået mellem afhængighed og frihed. 

 

1.2. Afhængighed og relation 

At der er et modsætningsforhold mellem afhængighed og frihed, kan også være et 

resultat af nutidens kultur og individualiseringstendens. Den canadiske filosof 

Charles Taylor (2008) beskriver, hvordan individet i dag har frihed, mulighed og 

ret til selv at vælge egne livsmønstre samt beslutte hvilke idealer, man ønsker at 

tilskrive sig. Uafhængighed kan derfor fremstå som idealet, hvor afhængighed 

derimod er noget, vi for alt i verdens skal undgå (Henriksen and Vetlesen, 2004). 

Hertil beskriver Taylor (2008) en misforståethed i opfattelsen af, at behovet for 

frihed og selvrealisering sidestilles med uafhængighed. Han skriver:  

”Vi behøver relationer til andre mennesker for at realisere os selv,  

men ikke for at definere os selv” (ibid.: s. 86). 
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Herigennem er en anerkendelse af, at vi som individer kan definere os uafhængigt 

af andre, men at vi, for at realisere disse definitioner, i høj grad er afhængige af 

vores relationer. Menneskelige relationer er også noget, der har optaget den norske 

sygeplejeforsker Kari Martinsen (2012), hvor hun, med udgangspunkt i filosofien 

fra den danske teolog og filosof Knud Eiler Løgstrup (1905-1981), argumenterer 

for, at de mellemmenneskelige relationer er et grundlæggende træk i vores 

tilværelse. Og netop Løgstrup (2010) beskriver afhængighed som en fundamental 

afhængighed af hinanden som mennesker:  

”Vi er hinandens verden og vi er hinandens skæbner” (ibid.: s. 25-26) 

 

Hermed er afhængigheden altid gensidig og med citatet beskriver Løgstrup, 

hvordan mennesket ikke kan være en del af verden uden relationen til sine 

medmennesker. Afhængigheden er herigennem ikke et negativt fænomen, men 

derimod et grundvilkår i livet som menneske. Martinsen (2012) beskriver et 

sansende verdensforhold, hvor forholdet ikke kan beskrives eller observeres. 

Nærværet er derimod tydende og det er sygeplejersken, der må vove sig frem og 

turde være i det risikofyldte rum, som skønnet og relationen indeholder. Det er 

dermed sygeplejersken, der må værne om de grænser, der måtte være i relationen 

og i afhængigheden (ibid.). 

 

1.3. Afhængig af pleje 

Martinsen (2012) beskriver, hvordan det kan være vanskeligt at være afhængig af 

andre i et samfund, der belønner uafhængighed, hvor både Strandberg (2003) samt 

Henriksen og Vetlesen (2004) supplerende beskriver, at asymmetrien i relationen 

mellem sygeplejerske og borger kan bevirke, at borgeren oplever det uværdigt at 

skulle være afhængig af professionel hjælp. Høj og Kloppenborg  (2012) beskriver, 

hvordan ældre mennesker kan være særligt sårbare, da de kan opleve ikke blot at 

være afhængige af andre, men samtidigt også kan have en hverdag præget af en 

kropslig svækkelse. Fænomenet afhængighed af hjælp blandt de ældre borgere er 

sparsomt repræsenteret i den europæiske forskning. Inden for den sene alderdom 
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har Fischer, Nordberg og Lundman (2008) ønsket at belyse betydningen af livets 

styrker og tab blandt 85-årige i eget hjem. Studiet indeholdt interviews fra 15 

svenske borgere og her viste resultaterne, at selvom kroppen ændres og de ældre 

bliver mere afhængige, kan de ældre opretholde deres identitet samt omfavne 

modsætningen af at ændres, men forblive den samme. De ældre oplever en 

naturlighed i at kroppen svækkes. Herudover oplever de ældre, at netværket 

mindskes og at venner og naboer får større betydning.  

Den øvrige forskning af afhængighed af hjælp repræsenterer både primær og 

sekundær sektoren. Inden for sekundær sektoren har Matiti og Trorey (2008) belyst 

borgerens oplevelse med at opretholde værdighed under hospitalsindlæggelse. 

Studiet indeholdt 102 interviews af britiske borgere indlagt på tre forskellige 

hospitaler i Storbritannien. Resultaterne viste, at borgerne accepterede en grad af 

tab af autonomi under indlæggelsen, men at de fortsat ønskede at bibeholde 

indflydelsen i behandlingen (ibid.). Lignende perspektiv blev belyst af Berglund et 

al. (2012), der ønskede at undersøge fænomenet lidelse blandt patienter indlagt på 

hospitalet i forbindelse med et behov for sundhedsmæssig pleje. Studiet indeholdt 

interview af 22 svenske borgere og resultaterne viste, at borgerne oplevede, at de 

måtte kæmpe for at sikre deres autonomi, og at de oplevede lidelse, når deres 

perspektiv på sundhed og sygdom blev overset (ibid.). 

Størstedelen af litteraturen omhandlende afhængighed af hjælp i eget hjem er belyst 

gennem forskning i nordiske lande. Hammarström og Torres (2010) ønskede at 

undersøge, hvordan kognitivt raske ældre håndterede deres situation, efter at de fik 

brug for hjælp og støtte, for at kunne bibeholde deres hverdagsliv. Studiet indeholdt 

interviews af 29 svenske borgere og resultaterne viste, at borgerne havde en stræben 

efter uafhængighed. At modtage hjælp fra pårørende var en måde at gøre sig 

uafhængig af den professionelle hjælp, dog ønskede de ældre ikke at være familien 

til last. Afhængighed havde flere betydninger. På den ene side blev afhængighed 

omtalt som noget forfærdeligt, og på den anden side blev afhængigheden beskrevet 

som en naturlig del af det at blive ældre. Det var muligt for de ældre at opnå en 

følelse af uafhængighed på trods af den faktiske afhængighed. Dette skete blandt 

de ældre, der oplevede en balance i at kunne bibeholde autonomi og 
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selvbestemmelse i afhængigheden af den professionelle hjælp (ibid.). Videre viste 

resultaterne, at de ældre oplevede frustration ved manglende koordinering af 

hjælpen, samt at manglende imødekommelse fra de sundhedsprofessionelle og 

dårlig standard af den udførte pleje førte til, at de ældre ønskede at klare mest muligt 

selv. Flere ældre havde et stort ønske om uafhængighed, og hos disse ældre var et 

negativt syn på afhængighed fremtrædende (ibid.). 

Breitholtz, Snellman og Fagerber (2012) ønskede at belyse betydningen af ældres 

afhængighed af professionel hjælp og deres mulighed for at træffe indflydelsesrige 

beslutninger. Studiet indehold ni interviews af svenske borgere og resultaterne 

viste, at uafhængighed havde en centralt fremtrædelse. Afhængighed var derimod 

noget, man skulle forsøge at undgå så lang tid som muligt. De ældre anvendte 

forskellige ressourcer for at bibeholde uafhængigheden i deres hverdag. Videre 

viste resultaterne, at de ældre oplevede større opmærksomhed og fleksibilitet blandt 

de ældre og mere erfarne sundhedsprofessionelle, hvorigennem det var muligt for 

de ældre borgere at bibeholde en følelse af frihed gennem muligheden for 

indflydelse i hjælpen. (ibid.). Resultaterne viste endvidere, hvordan de ældre også 

her oplevede manglende koordinering af hjælpen, og at de ældre måtte kæmpe for 

at bibeholde vaner og rutiner. Endelig oplevede de ældre, hvordan de måtte være 

på vagt overfor de sundhedsprofessionelle for at sikre, at tingene blev udført på den 

måde, de ældre ønskede det (ibid.). 

Drageset (2009) ønskede, gennem et litteraturstudie, at belyse spændingsforholdet 

mellem autonomi og afhængighed hos borgere i et hjem. Studiet beskrev det at 

modtage hjælp i eget hjem som et særligt felt, da den private sfære skulle 

kombineres med en professionel arbejdsplads. Den ældres autonomi blev påvirket 

af hjælpen, og vaner og rutiner havde en essentiel betydning for de ældre. 

Konklusionen var, at sygeplejersken derfor ikke kun skulle besidde en viden om 

borgerens individuelle person og hverdagsliv. Samtidig skulle sygeplejersken også 

kunne forstå, hvordan borgeren oplevede afhængighed. Herigennem ville 

sygeplejersken kunne medvirke til at styrke dét, der fremmer borgeren bedst i livet 

som afhængig (ibid.). 
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1.4. Afgrænsning 

Kommunerne har gennem de senere år fået en central rolle i det danske 

sundhedsvæsen. Dette skaber en mulighed for, at flere borgere kan modtage 

professionel hjælp i deres eget hjem (Meller Jacobsen and Hejlesen, 2015). Ved at 

modtage hjælp i eget hjem skabes en afhængighed til de sundhedsprofessionelle, og 

hverdagens rutiner vil, i større eller mindre omfang, blive påvirket (Konge Nielsen, 

2006). Herigennem er det sygeplejersken, der må værne om de grænser, relationen 

måtte indeholde (Martinsen, 2012). Noget tyder på, at dette ikke altid lykkedes. 

Forskningen viser, at dét at være afhængig af professionel hjælp, kan resultere i 

manglende indflydelse og tab af autonomi blandt de ældre (Berglund et al., 2012, 

Matiti and Trorey, 2008). Hos borgere i eget hjem er forskningen primært belyst 

gennem svenske studier og her viser resultaterne, at borgerne oplever afhængighed 

forskelligt, men at afhængigheden primært fremstår som noget negativt (Breitholtz, 

Snellman og Fagerber, 2012, Hammarström og Torres, 2010). Videre er det 

beskrevet, at sygeplejersken må kunne forstå borgerens opfattelse af afhængighed 

for bedst muligt at støtte borgeren i dennes hverdagsliv (Drageset, 2009). Det 

vurderes derfor relevant at belyse hvilke perspektiver, der er tilknyttet fænomenet 

afhængighed af professionel hjælp i en dansk hjemmeplejekontekst. 
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2. Problemformulering 

 

Hvilke hverdagsoplevelser er der forbundet med at være afhængig af 

professionel hjælp i eget hjem hos den ældre borger over 65 år? 

 

2.1. Begrebsafklaring 

Specialet tager sit udgangspunkt i den ældre borger over 65 år, der er afhængig af 

professionel hjælp hjemme. Her henvises til borgere med varigt plejebehov, som er 

bevilliget sygepleje efter §138 i Sundhedsloven (2014) eller hjemmehjælp efter §83 

i Serviceloven (2015). 

Hverdagsoplevelser: Dahlberg, Dahlberg og Nyström (2008) beskriver 

hverdagsoplevelser (egen oversættelse; ”everyday experience”) med henvisning til 

Husserl i forbindelse med det fænomenologske term ”to go to the things 

themselves” (ibid.; s. 32). Hermed beskrives verden som den opleves i alt dens 

variation. Hverdagsoplevelser defineres derfor som alle oplevelser, de ældre måtte 

have, i forbindelse med at være afhængig af professionel hjælp i eget hjem. 

Afhængig af hjælp: Afhængigheden defineres filosofisk ud fra Løgstrup (2010), 

som et menneskeligt grundvilkår, dermed positivt og uundgåeligt. Afhængighed af 

professionel hjælp defineres ud fra en praktisk forståelse, beskrevet ved Strandberg 

(2003) som et fænomen, der indebærer afhængighed til en person, der er i stand til 

at yde professionel omsorg. I specialet defineres denne person yderligere som en 

professionel person ansat ved hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen. 

Faggrupperne omfatter social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter 

samt sygeplejersker. Samlet omtales faggrupperne som sundhedsprofessionelle. 
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3. Litteratursøgning 

Gennem litteratursøgningen ønskede jeg at forholde mig åbent til fænomenet og 

valgte derfor indledende at udføre en bred fritekstsøgning. Denne søgning havde til 

formål at bidrage med litteratur til indledende afsnit samt inspiration til videre 

søgestrategi. Søgningen fandt sted i uge 4 og blev foretaget i Aarhus Universitets 

egen database, library.au.dk, samt i tidsskriftet Klinisk Sygepleje. Aarhus 

Universitets database indeholder et bredt udvalg af videnskabelige artikler samt 

tidsskrifter og andet litterært materiale, og er derfor vurderet relevant i den 

indledende belysning af områdets empiriske forskning. Klinisk Sygepleje er et 

tidsskrift, der har til formål at styrke det videnskabelige grundlag for sygeplejen, og 

er derfor vurderet relevant for det sygeplejefaglige og praksisnære perspektiv. Jeg 

foretog to søgninger, hvor jeg anvendte ordet ”hjemmesygepleje” og sætningen 

”afhængig af pleje”. Jeg begrænsede søgningen til artikler publiceret indenfor de 

seneste ti år. På library.au.dk var i alt 163 hits (bilag 1). I Klinisk Sygepleje var der 

59 hits. Da ingen af de 59 hits umiddelbart havde videre relevans, men udelukkende 

havde sammenfald med tidligere søgning, valgte jeg at tilføje en ekstra søgning i 

Klinisk Sygepleje på sætningen ”hjælp i eget hjem”. Denne søgning resulterede i 

yderligere 54 hits, dog alle uden videre relevans. Herefter ønskede jeg at lokalisere 

anvendelig forskning på området og foretog derfor en søgning i databasen PubMed. 

Databasen er vurderet relevant på baggrund af dens brede indhold af 

sundhedsfaglige forskningsartikler. Min søgning var fortsat bred og en 

sammensætning af ordene ”dependence, care, nursing” med begrænsninger i form 

af ældre over 65 år og artikler publiceret indenfor de seneste fem år, gav i alt 171 

hits. Artiklerne blev vurderet på baggrund af overskrift og herefter gennem kritisk 

læsning af abstract (bilag 2). 

I takt med at fænomenet blev tydeliggjort gennem specialeprocessen, var det 

nødvendigt med en reflekteret søgning. En sådan søgning kræver systematik, og det 

er nødvendig at anvende relevante databaser (Munch Kristiansen et al., 2008). 

Søgningen blev foretaget i uge 12, og jeg benyttede databaserne PubMed, CINAHL 

og SveMed+. Min indledende søgning i PubMed havde resulteret i enkelte 

anvendelige hits, og jeg vurderede derfor denne database som fortsat relevant for 
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den videre søgning. CINAHL indeholder en stor mængde international 

sundhedsfaglig forskning og er dermed relevant på grund af den faglige bredde. 

SveMed+ indeholder derimod et bredt udvalg af den nordiske forskning. Den 

indledende søgning viste, at en del af den nyere forskning indenfor fænomenet er 

udviklet i de Nordiske lande, hvorfor SveMed+ er vurderet relevant. En del af 

systematikken bag litteratursøgningen ligger i søgestrategien (ibid.). Jeg vurderede 

en bloksøgning relevant, se figur 1. 

Konteksten: Persongruppen: Fænomenet: 

 

” Community health nursing” 

”Help at home” 

”Community care” 

”Home-based nursing” 

 

 

“At home patients” 

”Elders" 

Age +65 år 

 

 

"Dependency" 

"Lived experience" 

 

Søgefilter:  

Engelsksproget artikel med publicering i europæiske lande indenfor de seneste 10 år. 

Figur 1 - Bloksøgning 

 

Emneord kan enten noteres som fritekst eller som kontrollerede emneord, thesaurus 

(ibid.). Jeg ønskede at anvende thesaurus, da min egen videre litteratursøgning 

netop var karakteriseret som systematisk og kontrolleret. Da der kan være forskel 

mellem de forskellige databasers thesaurus, indledte jeg hver søgning med at 

identificere de ord, der var nødvendige for at ramme min målgruppe. Blandt andet 

henviste ordet ”dependency” i PubMed primært til den fysiske afhængighed, hvor 

ordet ”dependence” henviste til en psykisk afhængighed og dermed også en 

afhængighed, der lå tættere på det undersøgte fænomen. I CINAHL henviste ordet 

”home-based nursing” til plejehjem og det var derfor nødvendigt med en søgning 

på ordet ”community health nursing”. Efter at have identificeret de anvendelige 

thesaurus, kombinerede jeg min søgning på forskellig vis og tilførte et yderligere 

søgefilter på artikler publiceret indenfor de seneste ti år samt ældre over 65 år. 

Søgningerne i PubMed resulterede i 20 hits, hvor søgningen i CINAHL resulterede 

i 24 hits. Endelig resulterede søgningen i SveMed+ i 13 hits. 

Oversigt over litteratursøgning og anvendte artikler fremgår af bilag 1 og 2. 
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4. Metode 

At interessere sig for, samt undersøge, borgeres oplevelser med fænomener, 

udspringer af den kvalitative tradition. Kvale (2006) argumenterer inden for det 

kvalitative felt for indsamling af empiri gennem interviews: 

 ”Hvis du vil vide hvordan mennesker forstår deres verden,  

 hvorfor så ikke tale med dem”? (ibid.: s. 183). 

 

Ved at tale med mennesker om deres verden gennem interviews, er det muligt at 

belyse borgerens hverdagsoplevelser og herigennem sætte fokus på deltagerens 

livsverden (Kvale 2006). Fænomenet livsverden er defineret ud fra en 

fænomenologisk anskuelse, som den umiddelbare hverdagsvirkelighed individet 

erfarer og ofte tager for givet (Dahlberg, Dahlberg og Nyström, 2008). Jeg vurderer 

derfor anvendelse af interviews relevant i undersøgelsen, og ønsker herigennem at 

møde borgerne i deres private hjem. Dette valg er nærliggende, da den hjemlige 

sfære er en del af konteksten for det undersøgte fænomen. Jeg vil gennem specialets 

metodeafsnit præsentere mine videre metodiske overvejelser suppleret med 

teoretisk begrundelse. 

 

4.1. Videnskabelig metode 

Fænomenologien og hermeneutikken er dele af den kvalitative metode, begge med 

lange og brede traditioner (Dahlberg, Dahlberg og Nyström, 2008). Overordnet kan 

siges om fænomenologien, at den beskæftiger sig med fænomener, som de 

fremtræder for mennesket (Thisted, 2013). Jeg vil igennem det metodiske afsnit, og 

kontinuerligt i processen, have fokus på fænomenologiske begreber som epoché, 

reduktion og essens (Schiermer, 2013). Essensen beskrives som fænomenets væsen. 

Opgaven er her at anskue træk ved fænomenet for herefter at tænke bestemte træk 

væk. Dét, som bliver tilbage, og som netop ikke kan undværes for at fænomenet 

forbliver, kan beskrives som essensen af fænomenet – fænomenets væsen (ibid.). 

Fænomenets essentielle træk vil blive fremstillet i specialets afsnit 5. Analyse samt 
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tilhørende underafsnit. Den fænomenologiske reduktion og epoché kan flere steder 

ses som sammenskrevet. Schiermer (2013) beskriver dem hver for sig, hvor 

reduktion beskrives som den fænomenologiske anskuelse, der fører os tilbage til 

det væsentlige og ser fænomenet i sit hele, og epoché henviser til vores fordomme 

omkring fænomenet. Reduktionen vil derfor primært anvendes under interview- og 

analyseprocessen og i den åbne anskuelse af fænomenet, hvorimod epoché videre 

vil behandles som min forforståelse. Dahlberg, Dahlberg og Nyström (2008) 

argumenterer for, at vi ikke kan eksplicitere vores fordomme til fulde, men at vi må 

forsøge at ”tøjle” dem samt se, hvor og hvornår de påvirker os. Jeg søger at øge 

bevidstheden om mine fordomme omkring fænomenet, og vælger derfor at uddybe 

området igennem afsnit 4.2.1. Forforståelse. 

 

4.2. Undersøgelsesmetode 

En måde at arbejde med hverdagsoplevelser på er gennem Reflective Lifeworld 

Research beskrevet ved Dahlberg, Dahlberg og Nyström (2008). Metoden bidrager 

ikke med et sæt lukkede og fikserede regler. Derimod beskrives reflective lifeworld 

research som en åben tilgang, hvis formål er at bringe fænomenet frem og beskrive 

dette på en nuanceret og forståelig måde uden at tvinge det ned i lingvistiske 

kategorier. Kernen er ikke at presse hverken egen forståelse eller teori ned over 

fænomenet (ibid.). Til at belyse fænomenet, og i indsamlingen af empiri, har jeg 

vurderet metoden relevant, da jeg ønsker at tydeliggøre mønstre omkring 

fænomenet afhængighed af professionel hjælp i eget hjem. Metoden kan anvendes 

på forskellige måder, men kræver at forskeren går til fænomenet selv. Videre 

betoner Dahlberg, Dahlberg og Nyström (2008) åbenhed som det vigtigste gennem 

den samlede proces. Åbenheden kræver, at forskeren forbliver modtagelig over for 

ordene, som de præsenterer sig, og på baggrund af dette træffer sine valg ud fra god 

videnskabelig karakter. Åbenheden handler videre om, at lade fænomenet vise 

vejen gennem processen og dermed bibeholde en gennemgående refleksion over 

egen indflydelse (ibid.).  Jeg har forsøgt at imødekomme disse forhold gennem en 

transparens i mine metodiske og teoretiske refleksioner og beslutninger, hvor jeg 

kontinuerligt henviser til mine metodiske overvejelser gennem specialets 
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metodeafsnit, samt udfører en kritisk metodediskussion i specialets afsnit 6.3. 

Diskussion af metode. Endelig beskrives det i reflective lifeworld research, hvordan 

det er nødvendigt at modstå trangen til at finde et bestemt perspektiv på fænomenet. 

En måde at gøre dette på er gennem en erkendelse om, at hver gang noget er set og 

forstået, er det på tide at se det igen og forsøge at forstå det på ny (ibid.). Denne del 

har jeg vurderet som aktuel og anvendelig primært under analyseprocessen, hvor 

jeg har søgt at skabe ny forståelse af resultaterne flere gange gennem bearbejdelsen 

af materialet.  

 

4.2.1. Forforståelse 

Inden for den kvalitative tradition, er forforståelsen et uundgåeligt emne. Reflective 

lifeworld research tager afsæt i et fænomenologisk perspektiv, og her må forskeren 

forsøge at skabe en erkendelse omkring egen forforståelse og reflektere over dens 

betydning for efterfølgende at ”tøjle” den (Dahlberg, Dahlberg og Nyström, 2008). 

Gennem en fænomenologisk reduktion søger forskeren at møde fænomenet på ny, 

og se det med en nysgerrighed som ved det allerførste møde (ibid.). Jeg må derfor 

igennem mine interviews forsøge ikke at lade mig påvirke af mine tidligere 

erfaringer og holdninger. Ud fra et videnskabeligt grundlag indebærer dette, at 

forskeren undersøger deltagernes oplevelser med fænomenet fremfor at anskue det 

på en bestemt måde (ibid.). For at imødekomme denne åbenhed, har jeg tilbageholdt 

teoretiske refleksioner i forhold til fænomenets eventuelle betydning så længe som 

muligt. Jeg har derfor gennemført alle interviews og udført den fulde analyse inden 

endelig udvælgelse af analyseteori. Samtidig har jeg i denne del af processen stillet 

spørgsmålet: ”kan dette beskrives på anden vis?” i et forsøgt på at begrænse 

forudfattede meninger omkring resultaterne. 

Forforståelsen beskrives videre som forudsætning for ny viden. Dog vil 

forforståelsen imidlertid kunne stå i vejen for åbenheden, hvis det ikke lykkedes at 

tøjle den tilstrækkeligt (ibid.). Jeg har, i mit virke som sygeplejerske, altid 

beskæftiget mig med primærsektoren og jeg har derfor både en faglig- samt en 

teoretisk forståelse for fænomenet. Dermed har jeg, med henvisning til forforståelse 
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som grundlag for ny viden, optimale forudsætninger for at udfordre og udvide min 

viden. Samtidig har jeg også stor risiko for at negligere min forforståelses betydning 

og derigennem opnå resultater, der udelukkende forbliver en bekræftelse af den 

viden, jeg allerede besidder (ibid.). Dahlberg, Dahlberg og Nyström (2008) 

beskriver, at forskeren nok aldrig kan blive fuld bevidst om sin forforståelse, men 

at man er nødt til at forsøge at beskrive den, for herefter at kunne genkende hvor 

den eventuelt vil kunne påvirke studiet. Jeg har i denne sammenhæng udarbejdet et 

mindmap, hvor jeg har forsøgt at eksplicitere de forhold, der har sammenhæng til 

min forforståelse (bilag 3). 

 

4.2.2. Etiske overvejelser 

En interviewundersøgelse indeholder en moralsk del, da den personlige interaktion 

mellem forsker og deltager kan påvirke deltageren (Kvale, 2006). Det er derfor 

nødvendigt at foretage nogle etiske overvejelser, ikke blot før studiet påbegyndes, 

men kontinuerligt gennem selve processen. Det er nødvendigt at indhente 

deltagernes informerede samtykke samt sikre, at personfølsomme oplysninger 

opbevares fortroligt et aflåst sted (ibid.). Da der ikke er tale om forskning, der 

omfatter biologisk materiale, er det ikke nødvendigt med tilladelse via Datatilsynet 

(2011). Udvælgelse af deltagere er sket gennem en hjemmesygepleje i 

Hovedstadsområdet, hvor jeg har søgt om tilladelse til undersøgelsen igennem 

hjemmeplejeledelsen. 

Videre er det nødvendigt, at deltagerne informeres om undersøgelsens formål, at 

deres deltagelse er frivillig og at de til enhver tid kan forlade undersøgelsen uden 

videre konsekvenser (Kvale, 2006). I den forbindelse har jeg udarbejdet en skriftlig 

invitation (bilag 4). Invitationen blev uddelt til de mulige deltageres hjemadresser, 

hvor jeg efter få dage kontaktede dem telefonisk. Hvis de ønskede at deltage, og 

ikke havde videre spørgsmål, aftalte vi tidspunkt for interviewet, hvorimod jeg 

afsluttede samtalen på en høflig og forstående måde, hvis de ikke ønskede at 

deltage. Ifølge Kvale (2006) omhandler moralsk forskning også forskerens person 

samt dennes sensibilitet og handlen. Det var derfor vigtigt for mig, at ingen af de 
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mulige deltagere følte sig presset til at deltage i undersøgelsen, samt at jeg udviste 

forståelse for deres individuelle situation. Selve interviewene foregik, som 

beskrevet, i deltagernes hjem. Inden interviewene påbegyndte, gennemgik jeg 

informationer fra invitationen med deltagerne, herunder også muligheden for at 

forlade undersøgelsen uden konsekvenser samt anonymisering af data. Deltagerne 

underskrev herefter medbragte samtykkeerklæring (bilag 5). Interviewene blev 

lydoptaget. De efterfølgende transskriberinger blev foretaget samme dag, så 

autentiske som muligt. Alt personfølsomt materiale blev opbevaret fortroligt et 

aflåst sted under processen, og alle personlige data blev under transskriberingen 

anonymiseret og vil blive destrueret efter endt eksamen, ultimo juni, 2016. 

 

4.2.3. Deltagere 

Dahlberg, Dahlberg og Nyström (2008) beskriver, at udvælgelsen af deltagere kan 

ske ud fra forskellige parametre som køn, alder, geografi m.m. Videre beskrives, at 

variationen i parametrene er vigtigere end selve antallet af deltagere. Da 

undersøgelsen formål var at undersøge fænomenet blandt ældre borgere over 65 år 

i eget hjem, forsøgte jeg at holde mine deltagerkriterier så åbne som muligt. Jeg 

valgte derfor udelukkende at forsøge at variere på parametre omkring køn, alder og 

plejebehov, se figur 2. Jeg ønskede få eksklusionskriterier, hvor disse primært var 

centreret omkring bestemte diagnoser samt svær misbrugsproblematik. Valget 

omkring konkret misbrugsproblematik skyldes primært overvejelser knyttet til 

områdets demografi. 

Inklusions kriterier: Eksklusions kriterier: 

 

 Alder: <65 år 

 Varigt plejebehov 

 Modtager sygepleje 

 Modtager evt. hjemmehjælp 

 

 Terminal diagnose 

 Demenssygdom  

 Kraftig kognitiv svækkelse 

 Svær misbrugsproblematik   

 

Figur 2 – Oversigt over deltagerkriterier 
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Udvælgelsen af deltagerne skete ved, at en lokal hjemmesygepleje i 

Hovedstadsområdet udarbejdede en liste over borgere, der havde fået visiteret 

sygeplejeydelser i perioden 7 til 11 december 2015. Herefter fik jeg adgang til de 

mulige deltageres helbredsmæssige oplysninger via hjemmeplejens elektroniske 

dokumentationssystem. Her valgte jeg at vurdere borgerne ud fra, om de fortsat 

modtog hjælp, deres helbredsmæssige oplysninger samt ud fra inklusions- og 

eksklusionskriterierne. Invitationerne blev uddelt i perioden 29. februar til 4. marts 

2016. Der blev i alt sendt ni invitationer ud til henholdsvis fem kvinder og fire 

mænd. Herudaf sagde fire kvinder og én mand ja til at deltage i undersøgelsen. Der 

var fire personer, der sagde nej til at deltage, hvor den primære forklaring var, at de 

ikke kunne overskue yderligere på nuværende tidspunkt. Interviewene blev 

gennemført i perioden 4. til 11. marts 2016. 

Alle deltagere boede inden for et tæt geografisk område, som kan klassificeres som 

et hårdt socialt belastet område i Københavnsområdet. Borgerprofilen her har 

primært tilhørsforhold til arbejderklassen med en overvægt af borgere med lavt 

uddannelsesniveau og lav indkomst. Området er kendt ved, at have flere borgere 

med forskellige aktive misbrugsproblematikker, såsom højt alkoholindtag. Ingen af 

deltagerne i undersøgelsen havde på interviewtidspunktet et aktivt misbrug. En 

enkelt deltager havde tidligere haft et stort alkoholmisbrug, men beskrev nu 

udelukkende en tilbøjelighed til en genstand eller to inden sengetid. 

Deltagerkriterier er fremvist i figur 3, side 20 (Deltager forkortes i figuren som D). 
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 D1 D2 D3 D4 D5 

 

Alder: 

 

 

66 år* 

 

76 år 

 

84 år 

 

91 år 

 

81 år 

Civilstatus: 

      Enke 

      Gift 

 

 

Ja 

- 

 

- 

Ja 

 

Ja 

- 

 

Ja 

- 

 

Ja 

- 

Netværk: 

      Sparsomt 

      Stort 

 

 

Ja 

- 

 

Ja 

- 

 

Ja 

- 

 

- 

Ja 

 

- 

Ja 

Beskriver sig selv som: 

      Positiv og glad 

      Bekymret type 

      Nervøs type 

 

 

Ja 

- 

- 

 

- 

Ja 

Ja 

 

- 

- 

Ja 

 

- 

Ja 

- 

 

Ja 

- 

- 

Social aktivitet uden for 

hjemmet: 

      Kommer selvstændigt ud 

      Kommer ud med hjælp 

      Kommer ikke ud 

 

 

Ja 

- 

- 

 

- 

Ja** 

- 

 

- 

- 

Ja 

 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Ja 

- 

Går med hjælpemiddel: 

 

Ja - Ja Ja Ja 

Hjemmehjælp: 

      Personlig pleje, daglig 

      Støttestrømper 

      Indkøb 

      Rengøring 

      Andet**** 

 

 

- 

- 

- 

Ja 

Ja 

 

Ja 

- 

- 

- 

Ja 

 

Ja*** 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 

- 

Ja 

- 

Ja 

Ja 

 

- 

- 

- 

Ja 

- 

Sygepleje: 

      Sårpleje 

      Kompression 

      Medicindosering 

 

 

- 

- 

Ja 

 

- 

- 

Ja 

 

- 

- 

Ja 

 

- 

- 

Ja 

 

Ja 

Ja 

Ja 

*Mand, med tidligere stort alkoholmisbrug 

**Sparsom aktivitet udenfor hjemmet 

***Hjemmehjælp morgen, middag og aften af moderat mængde med mange 

ydelser 

****D1 har daglig vurderingsblok, hvor øvrige deltagere har hjælp til bad 

 

Figur 3 – Oversigt over deltager karakteristika 
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4.2.4. Interviewsituation 

I forhold til udførelsen af mine interview, ønskede jeg at gå åbent ind i deltagernes 

beskrivelser med min forforståelse tøjlet, og dermed se fænomenet på ny. Der er 

mange forskellige metoder, interviewet kan struktureres efter, men grundlæggende 

er, at tematiseringen og design må afspejle formålet med undersøgelsen (Kvale, 

2006). Specialets problemstilling er centreret omkring deltagernes 

hverdagsoplevelser. Jeg ønskede en tydelig transparens fra problemstillingen til 

udførelsen af mine interviews. En måde at bibeholde interviewsituationen åben på, 

er ved at anvende et eksplorerende design. Her er interviewet meget lidt 

struktureret, og spørgsmålene er centreret omkring områder, der skal afdækkes, 

hvor intervieweren forfølger deltagerens svar (ibid.). Det er nødvendigt at besidde 

viden om fænomenet for dermed at kunne stille relevante spørgsmål (Dahlberg, 

Dahlberg og Nyström, 2008). Jeg har derfor anvendt materiale fundet ved første 

litteratursøgning som inspiration til interviewets spørgsmål, suppleret med teori fra 

Kvale (2006) (bilag 6). Jeg har udarbejdet spørgsmålene så åbne som muligt, da et 

sandt spørgsmål netop ikke presser efter et bestemt svar, men derimod afspejler 

spørgerens manglende viden om svaret (Dahlberg, Dahlberg og Nyström, 2008). 

Jeg valgte indledningsvis at stille deltagerne følgende spørgsmål: 

”Hvad er vigtigt for dig i din hverdag?” 

 

Dette spørgsmål signalerer fuldstændig åbenhed og deltagerne får rum til at 

beskrive deres hverdag på den måde, de ønsker, jeg skal se den. 

Herudover valgte jeg at stille deltagerne efternævnte spørgsmål:  

”Hvordan oplever du, at hjælpen tager hensyn til dine behov?” 

 

Dette spørgsmål, supplerende med første spørgsmål, kan skabe rum til refleksion 

hos deltageren samt giver mulighed for at belyse hvilken sammenhæng, der er 

mellem den hverdag, der er vigtig for deltageren, og den hverdag, deltageren lever 
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i. Ved at anvende reflective lifeworld research i interaktionen med deltagerne, kan 

deltagerne blive bevidste om følelser og minder, de ikke vidste, de havde, hvilket 

kan resultere i reaktioner fra deltagerne (Dahlberg, Dahlberg og Nyström, 2008). 

Jeg gjorde mig derfor nogle overvejelser inden interviewene påbegyndte, 

omhandlende hvordan sådanne situationer kunne håndteres. Litteraturen henviser 

til, at forskeren må kunne give plads til eventuelle følelser samt tilbyde muligheden 

for pause (ibid.). Endelig havde jeg, gennem min kontakt til en lokal 

hjemmesygepleje, mulighed for opfølgningsbesøg ved sygepleje eller 

hjemmehjælp, hvis det blev vurderet nødvendigt med ekstra opmærksomhed på en 

deltager efter endt interview. Ingen af deltagerne havde imidlertid behov for ekstra 

opfølgning efter endt interview. 

 

4.3. Dataanalyse  

Som beskrevet, er en åbenhed overfor fænomenet centralt i reflective lifeworld 

research. Denne åbenhed er også gældende i analyseprocessen, hvor Dahlberg, 

Dahlberg og Nyström (2008) ikke beskriver en skematisk proces. Arbejdet med 

materialet sker derimod cirkulært, hvor det er nødvendigt at bevæge sig frem og 

tilbage gennem materialet – Fra helheden til delene og igen til helheden. Jeg valgte 

at anvende en deskriptiv analyse af mine data. Her må alle interviews være udført 

inden analysen påbegyndes, og der anvendes ingen eksterne kilder gennem 

analyseprocessen, da målet er at beskrive fænomenet og dets mening uden 

fortolkning, forklaring og konstruktion (ibid.). 

 

4.3.1. Analyseprocessen 

Analyseprocessen kan inddeles i forskellige faser, hvor den indledende fase 

indebærer flere gennemlæsninger af materialet med henblik på en helhedsforståelse 

(Dahlberg, Dahlberg og Nyström, 2008). Jeg valgte at koncentrere mig om ét 

interview af gangen, og dermed gennemgå flere dele af analyseprocessen på ét 

interview, inden jeg fortsatte arbejdet med næste interview. Da jeg havde foretaget 

alle mine interviews samt transskribering indenfor en kort tidsperiode, stod mange 
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detaljer fortsat klare i min erindring. Jeg valgte dog at foretage flere 

gennemlæsninger samt lytte til de enkelte interviews, for at få sikret flest mulige 

nuancer og detaljer i materialet. 

Dahlberg, Dahlberg og Nyström (2008) beskriver, at når forskeren har opnået en 

helhedsforståelse af materialet, må læsningen ændres og fokus rettes mod 

enkeltdelene i teksten. Dette er nødvendigt, da det ikke er muligt at analysere den 

fulde tekst på én gang. Forskeren må derfor opdele teksten i mindre segmenter for 

at opnå en dybere forståelse af data og et mere overskueligt materiale i den videre 

analyseproces (ibid.). Dahlberg, Dahlberg og Nyström (2008) omtaler disse 

segmenter som meningsenheder og beskriver, at det først er igennem dannelsen af 

meningsenheder, at forskeren begynder at forstå sine data samt se dets værdi. 

Gennem denne proces var det fortsat vigtigt for mig at bibeholde den deskriptive 

tilgang til materialet, og dermed også holde min forståelse så åben og nuanceret 

som muligt, da jeg ikke ønskede at påvirke betydningen i en bestemt retning. Videre 

søgte jeg at se materialet på ny flere gange og udførte derfor den indledende proces 

flere gange. Herefter ledte materialet mig til en endelig dannelse af i alt 18 

forskellige meningsenheder. Når meningsenhederne er dannet, må forskeren skabe 

sig et overblik over hvilke mønstre, der beskriver fænomenet. Dette gøres ved at 

samle meningsenhederne i klynger. Klyngerne er imidlertid ikke en del af fundene, 

men derimod en hjælp til forskeren i at se den essentielle mening af fænomenet 

(ibid.). Endelig beskriver Dahlberg, Dahlberg og Nyström (2008), at når forskeren 

mener, at den originale tekst er tømt for mening, og der er dannet relevante klynger 

ud fra de forskellige meningsenheder, skal teksten igen behandles som en helhed. 

Helheden indebærer en dybere forståelse af fænomenet. Herigennem er det muligt 

at beskrive fænomenets essentielle betydning. Det, der gør fænomenet til det, det er 

(ibid.). Også i denne del af processen anvendte jeg spørgsmålet om, om materialet 

kunne forstås på en anden måde. Forskellige klynger blev dannet for efterfølgende 

at blive dannet på ny. Da den essentielle mening fremstod tydeligt for mig, var 

materialet reduceret til fire konstituenter samt en forståelse omkring fænomenets 

ydre horisont. 
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4.4. Teoretisk metode 

Gennem analyseprocessen dannede der sig et mønster omkring resultaterne. Dette 

mønster havde paralleller til specialets indledende afsnit, hvor der henvises til 

uafhængighed som ideal (Henriksen and Vetlesen, 2004). Videre skabte 

resultaterne associationer til politiske visioner, hvor samarbejde og involvering ud 

fra borgerens ressourcer og behov, er fremhævet og prioriteret (Sundhedsstyrelsen, 

2015). Riiskjær (2014) arbejder med, hvordan involvering foregår i det danske 

sundhedsvæsen og anvender begrebet ”partnerskab”, som han beskriver som et 

mere ligeværdigt samarbejde mellem patient og sundhedsprofessionel. Gennem 

begrebet partnerskab, søger Riiskjær at tage patienternes perspektiv og forholde sig 

nysgerrigt til, hvorfor begrebet ikke er mere udbredt i det danske sundhedsvæsen. 

At Riiskjær taler om patienter skyldes, at det empiriske materiale, som er anvendt i 

bogen, er udarbejdet i en hospitalskontekst (ibid.). På trods af den kontekstuelle 

difference mellem primær- og sekundær sektor, er der flere relevante 

sammenligningsgrundlag, når borger- og patientoplevelser med sundhedsvæsenet 

er i fokus. I bogens søger Riiskjær (2014) blandt andet at sætte fokus på de 

oplevelser, patienterne har i kontakten med hospitalet, gennem en analyse af citater 

fra 972 patienter. Flere af de fremstillede citater er sammenlignelige med 

undersøgelsens resultater. Jeg ønsker derfor primært at diskutere mine resultater ud 

fra de beskrevede patientoplevelser samt bogens fokus på plejeprofessionslogikken, 

og hvordan denne påvirker patienterne i deres møde med de 

sundhedsprofessionelle. Ved at diskutere ud fra begrebet plejelogik skabes en 

sammenhæng til den faggruppe, som undersøgelsens deltagere møder i deres 

hverdag. Dermed forbliver diskussionen praksisnær. 

Resultaterne omkring uafhængighed ledte til Taylors (2008) beskrivelse af, hvordan 

det moderne selv er på en opdagelsesrejse, der sigter mod at finde sit autentiske 

selv. Selvbestemmelsen sker ifølge Taylor både i kraft af samfundsmæssige 

forventninger, sociale roller og almene opfattelser af menneskets natur (ibid.). 

Videre henviser Taylor (2008) blandt andet til Patricia Benner, og hvordan 

samfundet undervurderer sygeplejerskernes rolle, der består i at give menneskenær 

pleje. Denne henvisning sker i en fremhævelse af, hvordan nutidens 
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individualiseringstendenser prioriterer og fremmer den rent teknologiske viden, og 

Taylor kommer med en række argumenter for, hvordan samfundet påvirkes på godt 

og ondt (ibid.). Taylors teori har ikke et direkte sundhedsfagligt perspektiv, men er 

derimod kritisk mod nutidens samfundsmæssige tendenser. Ved at anvende Taylors 

teori i diskussionen af egne resultater, søger jeg at skabe et kritisk perspektiv på de 

sociale strukturer og tendenser, som påvirker os i vores relationer til andre 

mennesker samt skabe en relation til det samfund, som både de ældre og de 

sundhedsprofessionelle på den ene side lever i, og på den anden side er underlagt. 
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5. Analyse 

Gennem analyseprocessen var der tydelige variationer i deltagernes beskrivelser af 

fænomenet. Hverdagsoplevelserne af afhængighed af professionel hjælp havde en 

essentiel tilknytning til dét, at skulle tilpasse sig. Resultaterne viste, hvordan de 

ældre på den ene side beskrev, hvordan de sundhedsprofessionelle tilpassede sig de 

ældres hverdag med hensynstagen til individuelle vaner og rutiner, samt hvordan 

deltagerne på den anden side tilpassede sig de sundhedsprofessionelle og det 

system, som hjælpen repræsenterede. Oplevelserne indehold differencerede 

beskrivelser af et sundhedsvæsen, der ikke altid var let for deltagerne at forstå. 

Herudover kunne den tilpasning, de ældre gjorde, have forskellige og ikke altid 

behagelige konsekvenser for dem selv. 

Den videre mening af hvilke hverdagsoplevelser, der er forbundet med at være 

afhængig af professionel hjælp i eget hjem, kan forstås gennem følgende fire 

konstituenter: 

 At stræbe efter uafhængighed 

 Oplevelsen af uafhængig i afhængigheden 

 At skulle kæmpe for indflydelse 

 En hverdag som afhængig uden indflydelse 

Deltagernes beskrivelser gav videre indblik i nogle oplevelser, der ud over at have 

tilknytning til tilpasningen, kunne karakteriseres som fænomenets ydre horisont. 

Oplevelserne repræsenterede den overgang, de ældre havde gennemgået, fra en 

hverdag som selvstændig og uafhængig af hjælp og til deres nuværende situation, 

hvor de i forskellig grad skulle tilpasse sig funktionsnedsættelse, daglige 

begrænsninger samt en hverdag og et liv som afhængig af professionel hjælp. 

Deltagernes oplevelser kan forstås gennem følgende område: 

 At skulle acceptere at livet ændres 
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5.1. At stræbe efter uafhængighed 

Resultaterne viste, at deltagerne ønskede en hverdag som uafhængig af professionel 

hjælp. Flere beskrivelser belyste, hvordan deltagerne søgte hjælp gennem pårørende 

og netværk, eller anvendte andre strategier og ressourcer for at undgå den 

professionelle hjælp længst muligt. Figur 4 viser eksempler fra analyseprocessen. 

Citat: Meningsenhed: 

 

”Nu kommer jeg jo selv ud med mine børnebørn. De kommer og 

henter mig, og mine børn gør også” 

 

 

At have andre der 

hjælper 

”Der må være en ældre dame, fru Jensen, der har mere brug for 

den hjælp, end jeg har. Jeg har lidt ondt i halebenet og øhh, er lidt 

svimmel” 

 

Nedtoner eget 

behov for hjælp 

Figur 4 – Eksempel på analyseproces 

 

Resultaterne viste, hvordan deltagerne søgte at nedtone deres behov for hjælp. ”Det 

kunne være meget værre” var en del af det ordvalg, de ældre anvendte, når de skulle 

beskrive deres egen situation. De ældre var taknemmelige for alt det, de kunne klare 

selv i hverdagen, og søgte at minimere graden af afhængigheden gennem en 

sammenligning med de ældre, der måtte have det værre end dem selv. Deltagerne 

søgte at skabe uafhængighed på flere måder ved at anvende forskellige ressourcer. 

Der lå blandt andet en naturlighed i at bede netværket, og især familien, om hjælp. 

I ægteskabet var der en samhørighed og en tosomhed, hvor det at hjælpe hinanden 

var ligeså naturligt som at gøre det selv – ”vi finder altid en løsning”, var 

omdrejningspunktet for mange af de problemstillinger, som ægteparret mødte i 

deres hverdag.  Ligeledes var der inden for ægteskabet ikke nogen skam i at bede 

om hjælp. Dette var blot et vilkår, som deltagerne tilpassede sig. Videre viste 

resultaterne, hvordan de ældre også benyttede sig af familien i det daglige. Hertil 

var der knyttet nogle overvejelser omkring, at de ældre ikke ønskede at være 

familien til last, men samtidig accepterede de ældre hjælpen fra familien, så længe 

familien gav udtryk for, at de gerne ville hjælpe. Deltagerne beskrev, at der var en 
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forskel i dét at modtage hjælp fra familien og dét at modtage professionel hjælp, 

hvor hjælpen fra familien var at foretrække. En deltager uddyber: 

 ”Jamen det er da at foretrække (hjælp fra børn). Det synes jeg i hvert 

 fald. Jeg ved slet ikke hvordan det er med - Hvordan de fremmede 

 (hjemmehjælpen) vil” 

 

Udover at søge hjælp fra familien viste resultaterne, at netværk, bestående af venner 

og naboer, også indgik i deltagernes måde at gøre sig uafhængig af den 

professionelle hjælp. Flere af de ældre beskrev en kontakt til naboer eller venner, 

hvor et tilsyn eller et telefonopkald kunne skabe en tryghed i deltagernes hverdag. 

Det gjorde, at de ældre oplevede, at den professionel hjælp var unødvendig. 

Endelig viste resultaterne, hvordan deltagerne kunne bibeholde en oplevelse af 

uafhængighed gennem anvendelsen af et hjælpemiddel.  Flere af deltagerne beskrev 

en tydelig afhængighed af hjælpemidlet, men denne afhængighed kunne oplevelses 

som en naturlig del i forhold til det at blive ældre. Afhængigheden af et 

hjælpemiddel kunne imidlertid også indeholde ambivalente følelser: 

 ”Det er faktisk en stor hjælp, den der (rollator). Jeg kan ikke undvære 

 den. Men jeg er nogen gange så gal på den, at… ja” 

 

De ældre beskrev, hvordan ambivalente følelser kunne have tilknytning til de 

begrænsninger, hjælpemidlet gav dem, hvor det for eksempel kunne være 

vanskeligt at benytte offentlig transport med en rollator. På den anden side kunne 

alternativet til hjælpemidlet for deltagerne være en manglende mobilitet udenfor 

hjemmet. Dét at være ”fanget i sit hjem” fremstod som noget af det værste, der 

kunne ske, hvorfor deltagerne også beskrev hverdagen med hjælpemidlet som en 

selvfølgelighed. Alternativet var dermed ikke en mulighed for de ældre. 

Resultaterne viste endvidere, hvordan forskellige hjælpemidler havde forskellig 

betydning. Deltagerne beskrev, hvordan de foretrak en stok fremfor en rollator, men 

sammenfattende viste resultaterne, at de ældre accepterede afhængigheden af 
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hjælpemidlet og herigennem automatisk tilpassede sig en hverdag hvor de var 

afhængige af et hjælpemiddel. 

 

5.2. Oplevelsen af uafhængig i afhængigheden 

Resultaterne viste et mønster i, hvordan relationen mellem deltagerne og de 

sundhedsprofessionelle foregik på forskellige måder. Deltagerne beskrev, hvordan 

de havde et venskabslignende forhold til hjælpen, når de oplevede at sygeplejersker, 

social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere tilpassede sig 

deres individuelle vaner og rutiner, samt udførte hjælpen på en fleksibel måde, se 

figur 5. 

Citat: Meningsenhed: 

 

”Hvis jeg skal noget tidligt, så siger jeg (til sygeplejen), ved I 

hvad, på torsdag, der skal jeg være derovre i kælderen når kl er 

11, så bare I er her 10.15, eller…, og så skal jeg ikke noget inden 

den tid” 

 

 

Det gode  

samarbejde 

”Jeg kan jo ikke sidde her og være helt skæv og sidelæns, når 

hun (hjemmehjælpen) kommer, vel. Og ikke have sovet i to 

dage og ikke have været i bad og sådan noget, vel. Det, altså. 

Det vil gøre hende ked af det ik. På en eller anden måde” 

 

 

At tage hensyn 

”Der er ikke nogen fast. Det irriterer mig også” 

 

Ønsket om fast hjælp 

”Så kom der en anden en, hun sagde nej, skal vi ikke gå lidt. 

Det er dejligt vejr, og så gik vi en tur og det var så dejligt” 

 

Nogen gør ekstra 

Figur 5 – Eksempel på analyseproces 

 

Resultaterne viste, hvordan det var muligt for deltagerne at samarbejde med de 

sundhedsprofessionelle på en måde, hvor deltagerne oplevede et rum af fleksibilitet, 

frihed og uafhængighed på trods af den faktiske afhængighed: 

”Det vil jeg ikke sige, at jeg er afhængig” 
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Uafhængigheden viste sig, når de ældre oplevede, at hjælpen blev tilpasset deres 

individuelle vaner og rutiner. På den måde, var det muligt for de ældre at opretholde 

en hverdag med værdi og mening. Herigennem var det ikke unormalt for deltagerne, 

at de også tog hensyn til de sundhedsprofessionelle, samt at de oplevede en form 

for forpligtigelse, hvor deltagerne ønskede at leve op til de forventninger, de blev 

mødt med: 

”..jeg vil ikke skuffe dem (de sundhedsprofessionelle).. Jeg kan sidde 

her og blive helt rørt. Og det er jo ikke med løftet pegefinder på den 

måde altså, men jeg har den respekt, hvor, ja – Det er sgu rigtigt nok 

hvad de siger” 

 

Hensynet fra deltagerne side, kunne også vise sig på andre måder. De ældre kendte 

små detaljer om de faste hjælperes liv og herigennem udtrykte de omsorg for- og 

samhørighed med deres faste hjælper. Her var det især hjemmehjælpen, der var 

fremtrædende, hvor en deltager direkte beskrev, hvordan det havde stor betydning 

at være venner med den faste hjemmehjælp, og at denne relation afhjalp følelsen af 

ensomhed hos deltageren. Fremtrædende var ønsket om en fast hjemmehjælp, hvor 

tilknytningen lå i beskrivelsen af ”min hjælper”. De ældre beskrev imidlertid en 

forståelse for, at den faste hjælper ikke kunne være på arbejde hele tiden og 

derigennem beskrev de ældre, hvordan det var muligt at opbygge relationer til mere 

end én fast hjemmehjælp. Der var en frihed forbundet med de 

sundhedsprofessionelle, der kendte hjemmet og en anstrengthed forbundet med de, 

der ikke kendte hjemmet. Hvis der var flere faste hjælpere i hjemmet, kunne 

deltagerne opleve samme frihed alle ugens dage, da der dermed var andre ”faste”, 

der kunne træde til ved fridage og sygdom. Dét at have forskellige 

sundhedsprofessionelle i hjemmet og ikke have én fast, var for deltagerne forbundet 

med stor irritation og noget, de ønskede at undgå. 

Endvidere viste resultaterne, at der var sygeplejersker, social- og 

sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere, der gjorde en ekstra indsats 

hos deltagerne. Deltagerne beskrev, hvordan den faste hjemmehjælp gjorde lidt 

ekstra i det daglige, hvor det at tage aviser med i aviscontaineren eller gøre 
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opmærksom på manglende ost i køleskabet, havde værdi for de ældre.  Det kunne 

også vise sig i den måde, hjælpen blev udført på; om rengøringen blev taget med 

let hånd eller om der også blev støvsuget i krogene. Eller om forbindingen sad på 

den helt rigtige måde. De ældre fremhævede i høj grad de sundhedsprofessionelle, 

der udførte deres arbejde efter deres tilfredsstillelse med udsagn som ”hun er 

grundig” eller ”han er godt nok dygtig”. 

Endelig viste resultaterne, at den måde, de sundhedsprofessionelle henvendte sig 

på, påvirkede deltagerne. Deltagerne beskrev, hvordan det at blive talt pænt til 

havde betydning. Den positive kontakt understøttede oplevelsen af, at det var de 

ældres unikke hverdag med individuelle vaner og rutiner, der var i fokus blandt de 

sundhedsprofessionelle. 

 

5.3. At skulle kæmpe for indflydelse 

Resultaterne viste, at de ældre levede en hverdag fyldt med vaner og rutiner, præget 

af mening og holdning, dannet gennem et langt levet liv. Deltagerne beskrev en 

positiv værdi i, at de sundhedsprofessionelle tilpassede sig deres individuelle 

hverdagsliv. Dette var imidlertid ikke altid tilfældet og resultaterne dannede et 

mønster omkring, hvordan de ældre skulle kæmpe for indflydelse i deres pleje, se 

figur 6, side 32. 

Resultaterne viste, at det at kunne fastholde daglige vaner og rutiner, havde en 

væsentlig betydning for de ældre. Hertil havde de ældre imidlertid en forståelse for, 

at de sundhedsprofessionelle ikke kunne imødekomme deres ønske om tidspunkt 

for hjælpen på minuttet, da der også var andre hjem at tage hensyn til, hvor andre 

ældre kunne have de samme ønsker og rutiner som deltagerne. Deltagerne beskrev 

herigennem en fleksibilitet i forhold til det tidsrum, hvor hjælpen var accepteret. 
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Citat: Meningsenhed: 

 

”..så siden har jeg haft forskellige (hjemmehjælpere), og de er 

kommet når klokken er, dryssende når klokken har været 11-

11.30, kl. 13.30 et par gange. Og det har irriteret mig og jeg har 

ringet og sagt det” 

 

 

Kæmper for 

indflydelse 

”Så spurgte jeg (hjemmehjælpen) ad, om øhh, med 

støvaftørring. Jeg ved godt at der står meget, men øh, det kniber 

lidt når jeg nu ikke kan bruge min arm” 

 

Gør opmærksom på 

behov 

”Og så stod hun (hjemmehjælp) der med handsker på og ventede 

på at jeg skulle blive færdig med at spise, så jeg kunne komme i 

bad. Og så sagde jeg, at det vil jeg fandeme ikke, det vil jeg ikke 

finde mig i. Det ville jeg ikke” 

 

Nødvendighed i at 

sige fra 

”..så fredagen efter jeg skulle have dem (hjemmehjælp), der 

måtte jeg ringe derop (på kontoret) og sige, sig mig, har I 

fuldstændig glemt mig i dag. Jamen jeg var indlagt. Hvad siger 

du, sagde jeg så. Ja, jeg var indlagt” 

 

 

Når systemet fejler 

Figur 6 – Eksempel på analyseproces 

 

Tidspunktet for hjælpen var noget, deltagerne kontinuerligt kæmpede for at få de 

sundhedsprofessionelle til at forstå vigtigheden i, og dermed også tilpasse sig. 

”..det kan kraftedme ikke være rigtigt, at jeg skal stå op klokken 6 om 

morgenen for at det passer dem (hjemmehjælpen).  

 

Deltagerne udtrykte tydelig frustration, når hjælpen ikke blev tilpasset deres 

individuelle daglige rutiner og vaner. Rutinerne er skabt gennem et langt liv og har 

en gennemgående væsentlig værdi for de ældre. Videre beskrev deltagerne, hvordan 

det kunne være nødvendigt at sige fra overfor de sundhedsprofessionelle i kampen 

for at fastholde individuelle vaner og rutiner. Der kunne være forskel i den måde, 

hjemmehjælpen mente en morgenrutine burde foregå og den måde, de ældre 

ønskede morgenrutinen skulle foregå. Hertil kunne forskelligheden være så stor, at 

deltagerne hellere ville undvære hjælpen den dag end at gå på kompromis med deres 
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rutine. Flere af de ældre beskrev forskellige situationer, hvor de havde afvist 

hjælpen, da de mente, den var uacceptabel. Det var ikke altid, at der var 

overensstemmelse mellem de forventninger, deltagerne havde til hjælpen og 

kvaliteten af den udførte hjælp. Hertil beskrev deltagerne, hvordan de oplevede at 

være tvunget til at sige fra for at undgå forværring i deres tilstand. Dette kom til 

udtryk primært gennem beskrivelser om kompressions- strømper eller forbindinger, 

hvor deltagerne beskrev store gener, hvis kompressionsstrømpen sad forkert, eller 

hvis forbindingen var for stram eller for løs. Beskrivelserne indeholdt 

konfrontationer mellem deltagerne og sygeplejersker, social- og 

sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælperne, hvor de 

sundhedsprofessionelle ikke altid var imødekommende overfor deltagernes 

kommentarer. Dette kunne resultere i, at deltagerne måtte undvære hjælpen den 

dag. 

Endvidere viste resultaterne, at deltagerne forsøgte at skabe indflydelse ved at 

italesætte hvad de selv mente, de havde behov for hjælp til samt gøre opmærksom 

på, når deres behov ændrede sig. Deltagerne beskrev, hvordan de 

sundhedsprofessionelle ikke altid observerede ændringer i deltagernes 

funktionsniveau eller helbredstilstand. Dette bevirkede, at de ældre oplevede, at de 

ikke altid modtog den hjælp, de mente, de havde behov for. Det kunne være 

nødvendigt for de ældre at bede om yderligere hjælp gentagne gange, og der var 

aldrig en sikkerhed i, at anmodningen blev hørt eller imødekommet af de 

sundhedsprofessionelle. Videre indeholdt hverdagen oplevelser omkring en 

manglede koordinering mellem de forskellige sundhedsprofessionelle, der kom i 

hjemmene. En deltager beskriver: 

 ”Så kom der tre forskellige (sygeplejersker) og skulle tage et billede 

 (af såret). Altså, det. Jeg ved ikke hvad de skulle bruge det til. Så 

 derfor siger jeg også, der er ikke nogen der snakker sammen i dag” 

 

 



 

 

34 

 

Deltagerne søgte derfor selv at skabe den fornødne kontakt og koordinering mellem 

de sundhedsprofessionelle, der kom i hjemme. Dette viste sig blandt andet ved at 

deltagerne gjorde hjælpen opmærksom på, at der måske allerede havde været én i 

hjemmet for at hjælpe med præcis det samme. De ældre beskrev, hvordan det 

krævede ressourcer at besidde denne ”tovholder” funktion, og hvordan de blev 

mødt med afvisning, ligegyldighed eller uforståenhed hos både sygeplejersker, 

social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere, når de 

konfronterede dem med den manglende koordinering. Dette kunne resultere i, at 

der var flere forhold, hvor de ældre ikke længere blandede sig i de 

sundhedsprofessionelles anliggender på trods af frustrationer over, hvad de ældre 

beskrev som dårlig udført kvalitet, mangler i hjælpen eller uhensigtsmæssig 

koordinering. 

 

5.4. En hverdag som afhængig uden indflydelse 

Resultaterne viste, at deltagerne ikke kæmpede for indflydelse i alle situationer. De 

ældre havde flere oplevelser, hvor de tilpassede sig hjælpen, hvilket medførte 

forskellige konsekvenser for deltagerne, se figur 7, side 35. 

Resultaterne viste, hvordan deltagerne på den ene side havde forståelse for, at de 

sundhedsprofessionelle var en del af et system, der indebar visse begrænsninger, og 

at de dermed ikke kunne få udført alt på præcis den måde, de ældre ønskede det. På 

den anden side udtrykte deltagerne irritation og frustration over, at de ikke altid 

kunne få den hjælp, de mente, de havde behov for eller krav på. De ældre beskrev, 

hvordan der var mange ting sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter samt 

social- og sundhedshjælpere ikke måtte gøre, og at de sundhedsprofessionelle, i 

formidlingen af dette, kunne fremstå som strenge og afvisende. 
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Citat: Meningsenhed: 

 

”..man er skide afhængig af tiden. Fordi det er altså. Det, jeg.. 

Personligt føler jeg at, at det er dem (sundhedsprofessionelle) 

der styrer de forskellige hjem og sådan noget” 

 

 

Hjælpen styrer 

”Nå, men jeg gør hvad de (sundhedsprofessionelle) siger, bare 

for at få fred. Jo mere jeg giver dem ret, jo mere holder de 

kæft. Og jo før går de” 

 

Gør hvad der kræves 

for at få fred 

”Det er der ingen der har spurgt mig om. De (sygeplejen) har 

bare sagt at det skal være sådan og sådan, og vi kommer på 

det og det tidspunkt, ikk. Men det er jo fint, siger jeg så bare” 

 

Manglende 

inddragelse 

”..så kommer der ofte nogle unge piger (hjemmehjælp) som 

ikke forstår hvad jeg siger” 

 

Når sproget 

begrænser 

”Det er bare med at tage strømper på og så ud af døren, 

uanset hvordan strømperne sidder (hjemmehjælp)” 

 

Manglende  

faglighed 

”..de (hjemmehjælpen) kan jo komme kl. 9 om morgenen, men 

de kan jo også komme når klokken den er 13” 

 

Den svære  

ventetid 

Figur 7 – Eksempel på analyseproces 

 

Deltagerne beskrev, hvordan de forklaringer, de fik, kunne virke uforståelige og 

direkte meningsløse. Samtidig beskrev deltagerne, hvordan de sad tilbage med 

spørgsmålet om: ”hvad skal vi så gøre?”. Herigennem var de ældre nødt til at 

tilpasse sig hjælpen, selvom de gav udtryk for at ønske det anderledes. Den 

forståelse, som de ældre beskrev for systemets begrænsninger, indebar til tider også, 

at de ældre vurderede, at det var nytteløst at tage kampen op med både systemet og 

de sundhedsprofessionelle, hvilket bevirkede, at de ældre indordnede sig og holdt 

deres irritation for dem selv: 

 ”…hvorfor blive sur på dem (hjemmehjælp)?  

 Det nytter da ikke noget” 

 



 

 

36 

 

Supplerende hertil beskrev deltagerne, hvordan de oplevede en ligegyldighed fra de 

sundhedsprofessionelle. Dette beskrev de ældre gennem de svar, de modtog, når de 

konfronterede sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt social- og 

sundhedshjælpere med deres uforståenhed. At blive mødt med ligegyldighed kunne 

resultere i, at deltagerne ”mistede modet” og blev ”slået ud”. Videre beskrev en 

deltager sig selv som ”den lille”, hertil med henvisning til kontakten med 

hjemmehjælpen. Beskrivelserne førte videre til, at deltagerne gav udtryk for 

selvbebrejdelse. ”Jeg bliver sur på mig selv” kunne være et svar de ældre gav, når 

de fortalte om de uhensigtsmæssige oplevelser med de sundhedsprofessionelle. 

Endvidere viste resultaterne, hvordan deltagerne oplevede, at det kunne have 

konsekvenser, hvis de ikke levede op til de sundhedsprofessionelles forventninger. 

Forventningerne var ofte implicitte, og noget de ældre beskrev som værende svært 

at gennemskue og individuelt fra hjælper til hjælper. Her beskrev de ældre, hvordan 

det kunne være vanskeligt at få indflydelse i det daglige, og hvordan de 

sundhedsprofessionelle med deres myndighed kunne påvirke systemet: 

 ”..hende der hjemmehjælperen der snød mig… Hun har fortalt sin 

 historie som det passede ind i hendes kram og så, altså, så er jeg bare 

 røget ud. Det er lidt ubehageligt at tænke på, for ellers har jeg det 

 godt med folk” 

 

Hverdagen kunne videre være påvirket af meget ventetid, da tidspunktet for hjælpen 

ofte lå langt fra det, de ældre ønskede, samt at det ofte ikke var muligt at få oplyst 

et konkret tidspunkt for hjælpen. ”Besøgene sker mellem kl 8 og 15” kunne være 

svaret, hvis de ældre søgte information om tidspunkt for hjælp. Videre beskrev 

deltagerne, hvordan de ingen indflydelse havde på hvilke sygeplejersker, social- og 

sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere, der kom i deres hjem.  

Deltagerne beskrev en hverdag med mange forskellige sundhedsprofessionelle og 

endda også med personer, som de direkte havde givet udtryk for, at de ikke ønskede 

i hjemmet. ”Han er så ulækker” udtalte en deltager om en social- og 

sundhedshjælper, som deltageren i høj grad ikke ønskede at modtage hjælp fra i 

forbindelse med bad. Resultaterne viste, hvordan de ældre kunne opleve at have 

forskellige sundhedsprofessionelle fra gang til gang, og at dette også var gældende 
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selvom deltagerne havde behov for hjælp til opgaver af mere intim karakter, såsom 

hjælp til personlig pleje eller bad. Herudover beskrev deltagerne, hvordan de ofte 

var utilfredse med kvaliteten af den hjælp, de modtog, samt hvordan flere af social- 

og sundhedshjælperne havde så dårlige sprogkundskaber, at det var umuligt for 

deltagerne at formidle konkrete ønsker eller behov på en forståelig måde. 

Resultaterne viste, hvordan de ældre tilpassede sig hjælpen på forskellig vis, hvor 

en måde kunne være blot at gøre, som der blev sagt. Ved ikke at fastholde ønsket 

om vaner eller stille krav til hjælpen oplevede de ældre, at hjælpen blev udført 

hurtigt og uden meget snak. Dermed kunne de ældre få hjælpen ”overstået”, for 

herefter at vende tilbage til hverdagen uden den professionelle hjælp. En anden 

måde, de ældre tilpassede sig hjælpen, indebar, at undgå konfrontationer med de 

sundhedsprofessionelle. Deltagerne beskrev, hvordan beskeder omhandlende 

tidspunkt for besøg og aflysninger ikke altid blev videreformidlet, hvilket kunne 

resultere i, at deltagerne måtte forlade hjemmet uden at have fået den nødvendige 

hjælp. Herigennem beskrev deltagerne en mistillid til de sundhedsprofessionelle. 

Endelig viste resultaterne, hvordan deltagerne på den ene side beskrev irritation og 

frustration i forhold til at skulle tilpasse sig hjælpen, men at de på den anden side 

oplevede tilpasningen som en naturlig del af det at modtage hjælp. Der var flere 

forhold, som de ældre ikke mente, at de kunne have indflydelse på, eller kunne 

kræve at blive involveret i: 

 ”Jeg har ikke noget indflydelse.  

 De(hjemmehjælperne) fortæller mig hvad jeg skal gøre” 

 

Tilpasningen var her automatisk og implicit på trods af hvilke konsekvenser og 

gener, det medførte hos de ældre. Det fremgik ikke af resultaterne, om denne 

implicitte tilpasning var accepteret af de ældre, fordi de ikke ønskede yderligere 

indflydelse, eller om det var et nødvendigt onde, fordi de ikke mente situationen 

kunne være anderledes. 
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5.5. At skulle acceptere at livet ændres 

Resultaterne viste, at fænomenet havde en ydre horisont og at denne ligeledes havde 

tilknytning til dét at skulle tilpasse sig. Deltagernes beskrivelser dannede et mønster 

i den tilpasning, der skete i overgangen fra en hverdag som uafhængig af hjælp, til 

deltagernes nuværende hverdag, som i forskellig grad indeholdt en afhængighed af 

professionel hjælp, se figur 8. 

Citat: Meningsenhed: 

 

”Men så er det, at det gør ondt i benene, du ved og årh.. Det 

ærgrer mig lidt, for jeg vil gerne ud. Jeg vil gerne ud. Men jeg tør 

heller ikke gå på trappen alene” 

 

 

Kroppens 

begrænsninger 

”Det er fordi jeg synes at, vi (ægtefælle) har altid, kunne en hel 

masse og nu kan vi… Nu kan vi ingenting mere” 

 

Ikke at kunne det 

samme som før 

Figur 8 – Eksempel på analyseproces 

 

Alle deltagerne beskrev, hvordan der lå fysiske begrænsninger til grund for deres 

nuværende situation og at det ofte var fald efterfulgt af hospitalsindlæggelse, der 

havde gjort, at det var nødvendigt for de ældre at modtage professionel hjælp 

hjemme. De ældre kæmpede herefter med at tilpasse sig kroppens begrænsninger, 

hvilket kunne indebære, at daglige gøremål ikke altid kunne gennemføres som 

planlagt; En indkøbstur måtte udskydes, fordi benene var trætte og opvasken måtte 

tages i etaper, fordi kræfter til at stå op og arbejde var små. Kroppens begrænsninger 

kunne også bevirke, at deltagerne ikke længere kom selvstændigt på gaden. I denne 

begrænsning lå der en vrede, da dét at kunne komme ud i høj grad var noget, der 

havde stor værdi for de ældre. De ældre beskrev en frihed i at kunne gå en tur 

udenfor lejligheden, samt en selvstændighed og uafhængighed i at kunne foretage 

selv små indkøb i det lokale supermarked. 

Overgangen mellem den hverdag, de ældre havde levet uden hjælp og den hverdag, 

de ældre levede nu med hjælp, var tydeligt fremtrædende. Overgangen var 

repræsenteret med et ”før/efter” hos de ældre. Resultaterne viste, hvordan denne 

overgang var præget af sorg: 
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 ”..jeg er vant til at klare mig selv. Så jeg har været meget ked af alt 

 det der renderi i tide og utide (fra hjemmeplejen). Det synes jeg er 

 forfærdeligt. Jeg synes det er umenneskeligt”  

 

Tilpasningen til livet som afhængig af professionel hjælp var vanskelig for 

deltagerne og flere beskrev, hvordan det indebar, at de havde tidspunkter, hvor de 

brød grædende sammen eller blev vrede og frustrerede over ikke længere at kunne 

klare hverdagen selv. Hverdagen som afhængig var ikke nødvendigvis noget, de 

ældre tilpassede sig og accepterede til fulde. En deltager beskrev, hvordan det første 

halve år var det værste og en anden deltager beskrev, hvordan der efter flere år med 

en hverdag som afhængig af professionel hjælp, fortsat var en sorg forbundet med 

dét ikke længere at kunne klare sig selv. 

 

5.6. Opsummering 

Resultaterne viste, at der var stor variation i materialet og dermed også 

differencerede beskrivelser af de hverdagsoplevelser, der er forbundet med at være 

afhængig af professionel hjælp blandt de ældre i eget hjem. Oplevelserne havde en 

tilknytning til det at skulle tilpasse sig. De ældre beskrev, hvordan de søgte at 

benytte forskellige ressourcer, herunder hjælp fra familie og venner, for at udskyde 

samt minimere behovet for den professionelle hjælp. Videre viste resultaterne, 

hvordan det kunne udmønte sig i et venskabslignende forhold mellem de ældre og 

de sundhedsprofessionelle, når hjælpen blev udført på en fleksibel måde, som var 

tilpasset de ældres individuelle vaner og rutiner. Videre var de ældres hverdag 

præget af oplevelser, hvor de ikke blot måtte kæmpe for indflydelse, de måtte også 

kæmpe for at få den hjælp, de mente, at de havde behov for. Deltagerne oplevede 

endvidere, at de måtte tilpasse sig forhold, som de ikke altid forstod, og som de ofte 

ønskede kunne være anderledes. De sundhedsprofessionelle repræsenterede et 

system, som deltagerne ikke altid oplevede kunne være anderledes, hvorfor de 

ældre tilpassede sig automatisk på trods af, at de havde et ønske om, at tingere 

kunne foregå på anden vis. Endelig viste resultaterne, at fænomenet havde en ydre 

horisont, beskrevet gennem en overgang mellem hverdagen som uafhængig til 
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hverdagen som afhængig af professionel hjælp. Tilpasningen var ikke umiddelbar, 

og hverdagen var præget af sorg over ikke længere at kunne de samme ting som 

tidligere. 

 

6. Diskussion 

Igennem specialets diskussionsafsnit, vil jeg indledningsvis diskutere 

undersøgelsens resultater med relevant forskning. Videre vil jeg gennem et teoretisk 

perspektiv søge at udvide forståelsen af resultaterne for afslutningsvis at foretage 

en kritisk metodediskussion. 

 

6.1. Diskussion af resultater 

Resultaterne viste en gennemgående tilknytning til det at skulle tilpasse sig, hvor 

både de ældre samt de sundhedsprofessionelle tilpassede sig situationen på 

forskellig vis. Dette fund er repræsenteret af Breitholtz, Snellman og Fagerber 

(2012), der blandt andet beskriver, hvordan de ældre tilpasser sig og anvender 

forskellige ressourcer for at kunne bibeholde uafhængighed af professionel hjælp 

længst muligt. Videre er dét at skulle tilpasse sig repræsenteret på forskellig vis i 

den øvrige sammenlignelige forskning, hvilket fremhæves gennem afsnittet. 

Et af undersøgelsens primære resultater var, at de ældre søgte at forblive 

uafhængige af den professionelle hjælp gennem hjælp fra familie og netværk. 

Fischer, Nordberg og Lundman (2008) beskriver, hvordan det at blive ældre 

indebærer at netværket mindskes. Venner og naboer kan få en større betydning end 

tidligere (ibid.). Igennem specialet tilskrives venner og naboer ikke en større 

betydning, men derimod indgår de på en måde, hvor de ældre anvender kontakten 

til at skabe en tryghed i hverdagen og gøre sig uafhængig af anden hjælp, for 

eksempel den professionelle hjælp. Hammarström og Torres (2010) beskriver, 

hvordan de ældre foretrækker hjælpen fra deres pårørende. Hertil er der konsensus 

med nærværende undersøgelse, der viser, at der er en naturlighed i at bede 

pårørende om hjælp, og at denne ressource både er at foretrække, men samtidig 
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også anvendes for netop at minimere afhængigheden af den professionelle hjælp. 

Samtidig viser egne resultater, at de ældre ikke ønsker at være familien til last, 

hvilket også er fremstillet ved Hammarström og Torres (2010). Hertil fremhæver 

specialets resultater imidlertid, at de ældre accepterer hjælp fra pårørende, så længe 

de tilbyder det, hvilket ikke i samme grad var repræsenteret i den øvrige forskning. 

Resultaterne viste, hvordan det var muligt for deltagerne at opleve en følelse af 

uafhængighed på trods af en faktisk afhængighed af den professionelle hjælp. 

Lignende fund er repræsenteret i forskningen, hvor en balance mellem at modtage 

hjælp og bibeholdelse af selvbestemmelse og autonomi fremhæves som 

årsagsgrunde (Hammarström og Torres, 2010, Breitholtz, Snellman og Fagerber, 

2012). I nærværende undersøgelse er det fremhævet, at oplevelsen af uafhængighed 

viste sig, når de sundhedsprofessionelle tilpassede sig de ældres daglige vaner og 

rutiner samt udførte hjælpen på en fleksibel måde. Drageset (2009) henviser til, at 

personens autonomi påvirkes ved professionel hjælp i hjemmet. Hertil må de 

sundhedsprofessionelle tilpasse sig og ved at tilegne sig viden om de ældres liv og 

hverdag, vil det kunne få positiv betydning for de ældres værdighed og autonomi 

(ibid.). En tydelighed i resultaterne var, at de ældre både ønskede og værdsatte en 

fast hjælper. Herigennem var det muligt at opbygge en tillidsfuld relation, som 

deltagerne beskrev med venskabslignende udsagn. Samtidig var der en frihed 

forbundet med de sundhedsprofessionelle, der kendte hjemmet samt kendte de 

ældres vaner og rutiner, hvilket er sammenligneligt med fundene i litteraturstudiet 

(ibid.). Breitholtz, Snellman og Fagerber (2012) beskriver, hvordan de ældre 

oplever gensidig tillid samt en frihed, når hjælpen udføres på en fleksibel måde. 

Fleksibiliteten viste sig i egne fund, blandt andet ud fra beskrivelser, hvor de 

sundhedsprofessionelle gjorde lidt ekstra i hverdagen, men også i de situationer, 

hvor tidspunktet for hjælpen var tilpasset de ældres behov. Breitholtz, Snellman og 

Fagerber (2012) fremstiller en sammenhæng mellem oplevelsen af 

selvbestemmelse hos de ældre borgere til både den faste hjælper, samt til de ældre 

og mere erfarne hjælpere. 
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Fastholdelse af vaner og rutiner er af en så væsentlig værdi for de ældre, at det i høj 

grad er noget, de kæmper for at bibeholde og dermed også noget, som de ældre ikke 

ønsker at gå på kompromis med. Drageset (2009) beskriver vaner og rutiner som 

en del af essensen i det at være hjemme. Og netop det at vanerne har en så essentiel 

betydning for de ældre, kan give en forståelse for de ældres oplevelse af frustration, 

når de sundhedsprofessionelle var ufleksible og ikke tilpasse sig de ældres 

individuelle vaner og rutiner. 

I specialet er der belyst, hvordan kampen om at opretholde vaner kunne bevirke, at 

de ældre sagde fra overfor hjælpen og i nogle situationer foretrak helt at undvære 

hjælp fremfor at gå på kompromis. Lignende fund er ikke direkte repræsenteret i de 

øvrige studier, men Breitholtz, Snellman og Fagerber (2012) fremhæver, hvordan 

de ældre både kæmper for deres selvbestemmelse, samt at de oplever, at måtte være 

på vagt overfor de sundhedsprofessionelle for at sikre, at hjælpen udføres på den 

måde, de ældre ønsker. Ligeledes fremhæver Hammarström og Torres (2010), 

hvordan det kan være dårlig standard for hjælpen og manglende imødekommelse 

af behov, der kan være medvirkende til, at de ældre ønsker at udføre flest mulige 

ting selv. Endelig viste egne fund, hvordan de ældre søgte at skabe den fornødne 

kontakt og koordinering mellem de sundhedsprofessionelle, da de ofte oplevede 

koordineringen som mangelfuld. Den manglende koordinering og frustrationen ved 

at være underlagt et til tider uforståeligt sundhedssystem, er ligeledes fremhævet i 

de øvrige studier. Her beskrives det, hvordan fragmenteringen og den manglende 

koordinering reducerer de ældres muligheder i hverdagen (Breitholtz, Snellman og 

Fagerber, 2012, Hammarström og Torres, 2010). 

Fænomenets ydre horisont fremhævede et mønster i overgangen fra en hverdag som 

uafhængig til en hverdag som afhængig af professionel hjælp, samt en tilpasning til 

kroppens begrænsninger. Hammarström og Torres (2010) beskriver, hvordan de 

ældre trækker en parallel mellem deres alder og behovet for hjælp. Heri bekskriver 

de ældre, hvordan kroppen naturligt svækkes og behovet for hjælp beskrives som 

en selvindlysende ting (ibid.). Fischer, Nordberg og Lundman (2008) beskriver 

ligeledes, hvordan de ældre oplever det som naturligt at kroppen svækkes og  
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fremhæver en selvfølgelighed i, at man ikke længere kan de samme ting som 

tidligere. Den kropslige svækkelse og skæringen mellem før og efter er ligeledes 

repræsenteret i nærværende undersøgelse, men naturligheden i afhængigheden er 

ikke fremtrædende. Herimod er der en tydelig overgang mellem hverdagen som 

uafhængig og til hverdagen som afhængig, hvor oplevelsen af sorg er 

fremtrædende. Hammarström og Torres (2010) belyser ligeledes, hvordan de ældre 

er frustrerede over ikke at kunne det samme som tidligere, og hvordan accepten af 

afhængigheden ikke altid er umiddelbar. Den manglende accept af situationen har 

tilknytning til en negativ følelse af afhængigheden, som også er forbundet med 

savnet om uafhængighed (ibid.). 

 

6.2. Teoretisk diskussion 

Et af hovedfundene i nærværende undersøgelse var, at der skete en tilpasning både 

blandt de sundhedsprofessionelle og blandt de ældre. Hertil oplevede de ældre, at 

denne tilpasning imidlertid ikke altid skete ud fra deres forventning eller præmisser. 

De ældre oplevede derimod, at de til tider måtte afvise hjælpen eller gå på 

kompromis med vaner og rutiner for at kunne indgå i det samarbejde med de 

sundhedsprofessionelle, som afhængigheden af hjælpen krævede. Ud fra 

resultaterne kan der stille spørgsmålstegn ved, om samarbejdet mellem borger og 

sundhedsprofessionel altid foregår ud fra det mest hensigtsmæssige grundlag. Det 

er en kommunal- og regionpolitisk vision at sikre aktivt samarbejde og involvering 

ud fra borgerens ressourcer og behov (Sundhedsstyrelsen, 2015), hvilket ikke altid 

var repræsenteret i de fortællinger, de ældre i nærværende undersøgelse bidragede 

med. Gennemgående i undersøgelsen viste resultaterne på den ene side, at de ældre 

havde et ønske om at bibeholde deres uafhængighed af den professionelle hjælp 

længst muligt. På den anden side, kunne de ældre også beskrive, hvordan det var 

muligt for dem at have en oplevelse af uafhængighed på trods af en faktisk 

afhængighed af den professionelle hjælp, hvilket i højere grad kan sammenlignes 

med den politiske vision om aktivt samarbejde og borgerinvolvering. Oplevelsen 

blev primært beskrevet gennem det, at de sundhedsprofessionelle udførte hjælpen 

på en fleksibel måde ud fra de ældres vaner og rutiner. Det stærke ønske om 
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uafhængighed blandt de ældre, kan muligvis forstås gennem nutidens 

individualiseringstendens, hvor uafhængighed opstilles som ideal og sidestilles 

med frihed (Henriksen and Vetlesen, 2004). I nedenstående afsnit ønsker jeg at 

diskutere de fremhævede resultater gennem to af undersøgelsens konstituenter – 

”En hverdag som afhængig uden indflydelse” og ”Oplevelsen af uafhængighed i 

afhængigheden”. Konstituenterne indeholder nogle af undersøgelsens primære fund 

og har en særlig relevans til tankerne omkring, hvorvidt borgerinvolvering har 

optimale forudsætninger i nutidens primærsektor, samt i hvilken grad 

individualiseringstendensen kan påvirke de ældre og deres syn på afhængigheden. 

Der vil i de følgende afsnit diskuteres med den tidligere præsenterede teori fra 

specialets afsnit 4.4. Teoretisk metode. 

 

6.2.1. En hverdag som afhængig uden indflydelse 

Som beskrevet var der flere dele af undersøgelsens resultater, der viste, at 

tilpasningen ofte skete blandt de ældre på en måde, hvor de ældre ikke altid 

oplevede tilpasningen hensigtsmæssigt, og hvor de ældre oplevede at være i 

situationer, hvor de måtte gå på kompromis med deres egne ønsker. Dette resultat 

tegner et billede af manglende borgerinvolvering. Riiskjær (2014) beskriver, 

hvordan der på trods af gode intentioner og positive resultater i forskellige 

tilfredshedundersøgelser, fortsat er noget, der tyder på, at samarbejdet og 

patientinvolveringen ikke fungerer optimalt på landets hospitaler.  Ud fra 

resultaterne i nærværende undersøgelse viser der sig en tendens til, at samme 

tilstand er gældende i primærsektoren. Riiskjær (2014) beskriver, hvordan 

patienterne møder et fragmenteret hospitalsvæsen med manglende kontinuitet i 

personalerelationen. Patienterne oplever, at de ikke altid bliver involveret i deres 

egen behandling, samt at deres vurdering af egen situation ikke altid bliver taget 

alvorligt blandt hospitalets personale (ibid.). Alle deltagerne i nærværende 

undersøgelse beskrev, hvordan de havde været indlagt og efterfølgende var blevet 

udskrevet med et behov for professionel hjælp hjemme. Oplevelserne under 

indlæggelsen er ikke beskrevet, da der ikke var en tydelig relevans for 

undersøgelsens formål. Det er ikke utænkeligt, at også andre ældre vil kunne stå i 
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en situation, hvor de, efter indlæggelse på hospital, må udskrives til eget hjem med 

opstart af hjemmehjælp eller sygepleje, for fortsat at kunne klare hverdagen i eget 

hjem. Undersøgelsens resultater viser, at det er uvist om de ældre vil komme hjem 

til en hverdag med en ligeværdig kontakt med de sundhedsprofessionelle, eller om 

de kommer hjem til en hverdag præget af oplevelser paralle med de beskrivelser, 

Riiskjær (2014) fremstiller af manglende kontinuitet og oplevelser af ikke at blive 

taget alvorligt. 

Taylor (2008) beskriver gennem begrebet ”autenticitetsideal”, at mennesket danner 

egne erfaringer og ved at være tro mod sig selv og give udtryk for denne originalitet, 

vil der ske en definition af egen person og dermed også en selvrealisering. Kulturen, 

som Taylor beskriver, er en del af den moderne individualiseringstendens, og 

nutidens ældre har gennem et langt liv sandsynligvis haft forskellige forudsætninger 

for selvrealisering. Undersøgelsens resultater viste, at de ældre lagde stor betydning 

i at kunne fastholde en hverdag præget af individuelle vaner og rutiner. En sådan 

hverdag understøtter oplevelsen af, at de ældre er tro mod deres egen person. Hertil 

kan opretholdelsen af vaner og rutiner sidestilles med, at de ældre får muligheden 

for at bibeholde definitionen af deres person. De ældre oplevede imidlertid, at det 

ikke altid var muligt at fastholde en hverdag efter deres ønske. Gennem 

sammenligning med Taylors autenticitetsideal skabes en forståelse for, at de ældre 

ikke kun bliver påvirket i form af, at deres hverdag rent praktisk må ændres. Når de 

ældre skal gå på kompromis med vaner og rutiner for at tilpasse sig de 

sundhedsprofessionelle og den hjælp, de i hverdagen er afhængige af, vil de i lyset 

af Taylors teori også kunne opleve at have problemer med at være autentiske. 

Dermed er det ikke kun praktiske vaner og rutiner, de ældre skal ændre, de skal 

også gå på kompromis med egen person. 

Den manglende borgerinvolvering viste sig videre gennem beskrivelser omkring 

manglende kontinuitet blandt de sundhedsprofessionelle, der kom i de ældres hjem, 

samt flere begrænsninger i de opgaver, hjælpen måtte udføre. Riiskjær (2014) 

beskriver, hvordan flere faktorer kan være en hindring i udførelsen af optimal 

involvering: 
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 ”..patientkontakten er opdelt mellem så mange fagspecialiserede 

 enheder, forskellige faggrupper og forskellige vagthold, at den 

 enkelte patient kommer i kontakt med så mange 

 sundhedsprofessionelle, at det bliver problematisk for patienten at 

 danne partnerskab med de professionelle. Derved svækkes 

 patienternes tro på kvaliteten af de professionelles faglige skøn” 

 (ibid.: s. 128). 

 

Forskellige faggrupper og vagtlag er ligeledes en realitet blandt de ældre, der 

modtager professionel hjælp i eget hjem. De ældre beskrev ventetid som en 

gennemgående del af deres erfaringer med sundhedsvæsenet. Videre beskrev de 

ældre, at der var en forskel i den måde, de sundhedsprofessionelle udførte hjælpen 

på. De ældre beskrev også situationer, hvor de oplevede at sidde tilbage med en 

uforståenhed omkring de begrænsninger, de oplevede fra de 

sundhedsprofessionelle samt de bureaukratiske systemer, de blev mødt med. 

Situationer, hvor de ældre oplever uforståenhed omkring systemet, forskel i 

kvaliteten af den udførte pleje og generel forskel mellem de 

sundhedsprofessionelles faglighed, kan bevirke, at de ældres tro på både kvalitet og 

det faglige skøn svækkes. Forudsætningerne for partnerskab er ikke optimale og de 

ældre efterlades i situationer, hvor de må tilpasse sig forhold som de ønsker 

anderledes, hvilket kan bevirke, at de ældre også kan risikere at måtte tilpasse sig 

situationer, hvor de står tilbage uden en væsentlig tillid til de 

sundhedsprofessionelle og det system, de repræsenterer. 

Riiskjær (2014) beskriver videre, at en standardisering af ydelser og 

arbejdsprocesser er kendetegnet ved et maskinbureaukrati, samt at dette skaber 

forhold der gør, at individuelt tilpassede behandlinger er vanskelige at gennemføre. 

Hvorvidt standardisering af ydelser og arbejdsprocesser er gældende i landets 

hjemmeplejer, er ikke undersøgt, men forhold omkring begrænsninger i måden 

hjælpen udføres på samt oplevelsen af bureaukratiske systemer, kan skabe 

associationer til et maskinbureaukrati. Samtidig viser resultaterne, at de ældre har 

flere oplevelser med fragmenteret forløb, manglende relationer til de 

sundhedsprofessionelle og dårlig koordinering, hvilket ifølge Riiskjær (2014), 
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skaber ringe betingelser for partnerskab og borgerinvolvering. Patienterne på 

landets hospitaler beskriver, hvordan den manglende kontinuitet er en reel 

forhindring, da de undlader at åbne op for det, de synes er vigtigt (ibid.). De ældre 

i eget hjem har en hverdag præget af lignende oplevelser, men de ældres situation i 

eget hjem må vurderes af anden karakter, da konteksten er anderledes. Under 

indlæggelse er patienten i en midlertidig situation og behovet for hjælp opleves som 

et afgrænset forløb. Afhængigheden af den professionelle hjælp i eget hjem er 

derimod ikke afgrænset til en kort periode. Det har derfor en anden betydning, at 

de ældre i eget hjem oplever tillid og åbner op over for de sundhedsprofessionelle. 

Undersøgelsens resultater viste også, at de ældre i eget hjem kæmper for forhold 

omkring vaner og rutiner samt måden, hjælpen udføres på. Men de ældre kæmper 

også for at modtage hjælp svarende til deres behov og gør derfor de 

sundhedsprofessionelle opmærksomme på, når deres helbredsmæssige tilstand 

ændrer sig. Riiskjær (2014) beskriver samme situation hos patienter under 

indlæggelse, men dette er imidlertid tydeligst i situationer, hvor noget er ved at gå 

galt. 

I situationer hvor identitetstab og fejlbehandling truer, sikrer patienterne det 

fornødne perspektiv på det hele menneske på tværs af specialer og skiftende 

sundhedsprofessionelle, blandt andet ved at gøre opmærksom på fejl og mangler 

overfor de sundhedsprofessionelle (ibid.). De ældre i eget hjem beskrev ikke nogen 

afgrænsning i forhold til de situationer, hvor de søgte at gøre opmærksom på deres 

behov eller uhensigtsmæssige situationer. Deres ”tovholder” funktion var et 

generelt udtryk for at få hverdagen til at fungere bedst muligt. På den ene side kan 

denne tovholderfunktion blandt de ældre opleves som værende en aktiv del i 

borgerinvolveringen. Hertil må der imidlertid stilles spørgsmålstegn ved 

forudsætningerne for, samt intentionerne bag, opgavedelingen mellem de ældre og 

de sundhedsprofessionelle. På den anden side kan der herudover videre stilles 

spørgsmålstegn ved rimeligheden i, at det er borgerne, der skal bevare overblikket 

og besidde denne tovholderfunktion, uden at dette er italesat og aftalt mellem de 

ældre og de sundhedsprofessionelle. 
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I stedet fremstår opgavedelingen og tovholderfunktionen som en uhensigtsmæssig 

konsekvens ved et fragmenteret og ukoordineret forløb, hvilket umiddelbart ikke 

tegner et billede af optimal borgerinvolvering. Samtidig kan denne form for 

tovholderfunktion hos borgerne bevirke, at der sker en opdeling blandt de ældre, 

hvor de, der har overskud og ressourcer, får en anden behandling end de borgere, 

der ikke besidder samme ressourcer. Gennem disse udsagn skabes en association til 

ulighed i det danske sundhedsvæsen samt en bekymring om hvem, der passer på 

samfundets svageste, og videre om borgerinvolvering er egnet til alle borgertyper 

og alle borgerforløb. 

Resultaterne viste endvidere, hvordan de ældre ikke altid søgte at skabe indflydelse, 

eller hvordan de ældre opgav at gøre de sundhedsprofessionelle opmærksomme på 

uhensigtsmæssige forhold i deres pleje. De ældre i eget hjem havde flere 

beskrivelser, hvor de tilpassede sig situationer, hvor de i virkeligheden ønskede det 

anderledes. Taylor (2008) henviser til teorier, hvor arbejdsvilkår kan bevirke, at 

personer handler mod egen vilje eller tager beslutninger, som er umenneskelige og 

strider mod alt fornuft. Taylor mener imidlertid ikke, at vores frihed kan reduceres 

til ingenting, men han mener dog, at sociale strukturer påvirker os (ibid.).  

Herigennem kan de ældres møde med sundhedsvæsenet være påvirket af en kultur, 

som fremstår uhensigtsmæssig og ikke altid er til gavn for den enkelte. Dette kan 

vise sig ved, at de ældre oplever, at de sundhedsprofessionelle udfører hjælpen på 

en uhensigtsmæssig måde. Videre kan den ligegyldighed, som nogle af deltagerne 

beskrev, at de oplevede fra hjælpen, bevirke, at der netop skabes en social struktur, 

hvor de ældre oplever at det ikke nytter noget at gøre opmærksom på egne behov. 

Dermed reduceres de ældre til en passiv del, hvor de blot gør som der bliver sagt, 

uagtet om dette skrider mod alt fornuft. 

Riiskjær (2014) beskriver, hvordan de sundhedsprofessionelle netop kan påvirke 

patientens oplevelser og belyser dette gennem begrebet ”plejeprofessionslogik”. 

Plejeprofessionslogikken er karakteriseret ved at udspringe af viden om et 

specialiseret fagområde, sygeplejefaget, hvor det grundlæggende fokus er på det 

hele menneske, den gode pleje og ikke mindst patientens livskvalitet. Videre 

fremhæves det, at plejeprofessionslogikken synes at være mest sammenlignelig 
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med ideen om partnerskab (ibid.). Hos de ældre i eget hjem er det de 

sundhedsprofessionelle, der varetager borgerens interesser, underlagt den 

plejeprofessionslogik, som beskrives sammenlignelig med partnerskabsideen. 

Herigennem skabes der i udgangspunktet gode forudsætninger for, at borgeren i 

eget hjem kan danne den ligeværdige relation, partnerskabet bygger på. Flere af 

resultaterne i nærværende undersøgelse tyder imidlertid på, at de ældre oplevede 

flere situationer, som ikke var karakteriseret gennem ligeværdig relation og 

partnerskab. 

Riiskjær (2014) beskriver imidlertid, hvordan plejeprofessionen også er 

kendetegnet ved stor tværfaglighed, hvilket synes at være vanskeligt at 

implementere fuldt ud i praksis, på trods af stor veldokumenteret effekt. En af 

udfordringerne i det tværfaglige arbejde kan være, at de sundhedsprofessionelle er 

placeret på forskellige lokationer, hvilket dermed vanskeliggør kommunikationen 

(ibid.). De ældres hverdag kan være præget af flere besøg fra hjemmehjælp og 

sygeplejen, måske træning og andre aktiviteter med terapeuterne. Herudover kan de 

ældre også have lægeaftaler og andre relevante aftaler med sundhedsvæsenet, der 

skal koordineres. 

De ældre i undersøgelsen beskriver, hvordan der mangler koordinering og hvordan 

de ikke oplever, at de sundhedsprofessionelle taler sammen. De ældre beskriver, 

hvordan de ønsker en fast og tillidsfuld relation til enkelte faste 

sundhedsprofessionelle. Riiskjær (2014) beskriver, hvordan patienterne giver 

udtryk for det samme. Hertil har patienterne en forståelse for personalets situation, 

og er dermed ikke urealistiske omkring, at de samme ansatte ikke kan være på 

arbejde hele tiden (ibid.). Samme forståelse er gældende hos de ældre i nærværende 

undersøgelse, hvor dele af resultaterne viste en praksis, hvor borgerne oplevede en 

ligeværdig kontakt og fleksibilitet i udførelsen. Dette også blandt de hjælpere, der 

ikke umiddelbart kom fast i hjemmet. Noget tyder på, at partnerskabet og 

borgerinvolveringen kan have gode forudsætninger i de enkelte hjem. Men selv i 

de hjem, hvor de ældre havde positive oplevelser, var der også fortællinger fra en 

hverdag præget af det modsatte. Riiskjær (2014) beskriver, hvordan det ikke er en 

enkel opgave at inddrage patienterne i deres egen behandling. Det vanskelige 
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udgøres ved, at patienternes ønsker er forskellige og at behovet om inddragelse kan 

ændres over tid (ibid.). Hertil er der en klar forskel i konteksten, da den indlagte 

patient netop er indlagt for en periode, og at kontakten foregår på de 

sundhedsprofessionelles domæne. De ældre i eget hjem er i en situation, hvor de i 

større eller mindre grad vil være afhængige af hjælpen hjemme resten af deres liv. 

Videre er de sundhedsprofessionelle i primær sektoren gæst i de ældres hjem, og 

der burde dermed være en naturlighed i at inddrage borgeren, da kontakten netop 

foregår på borgerens domæne og i hjemmets private sfære. Riiskjær (2014) 

fremstiller eksempler, hvor behandlingen på hospitalerne bevirker, at patienterne 

føler, at de er til ulejlighed, at de er ”ingenting” og at de sundhedsprofessionelle 

mangler engagement. Undersøgelsens resultater kan tyde på, at tegnene fra 

maskinbureaukratiet og standardbehandlingen har samme kritiske effekt på de 

ældre i eget hjem, da undersøgelsens deltagere beskriver samme negative følelser 

og oplevelser i deres møde med sundhedsvæsenet i eget hjem. 

 

 6.2.2. Oplevelsen af uafhængighed i afhængigheden 

Undersøgelsens resultater viste, hvordan de ældre benyttede sig af forskellige 

ressourcer for at bibeholde deres uafhængighed længst muligt. I uafhængigheden er 

en frihed og en mulighed for at bevare autonomi og selvbestemmelse. Taylor (2008) 

beskriver et ideal i selvbestemmelsen, som har grundlag i vor kultur og den 

opfattelse, at vi er frie, når vi kan beherske de ting, som behersker os. Nærværende 

resultater viste blandt andet, hvordan de ældre benyttede hjælp fra pårørende for at 

undgå professionel hjælp, eller hvordan de, gennem et hjælpemiddel, kunne 

forblive uafhængige på forskellige områder. I en tid, hvor selvbestemmelsen synes 

at have opnået en idealstatus, kan der være flere ting på spil i en hverdag som 

afhængig. Ved afhængighed af professionel hjælp, har egne resultater vist, at 

selvbestemmelse ikke altid er muligt, og dermed vil de ældre kunne blive sat i 

situationer, hvor de ikke længere kan genskabe betingelserne for deres egen person. 

Der opstår dermed en risiko for, at de ældre vil opleve, at de mister deres frihed. De 

ældre vil i stedet blive underlagt forskellige fagpersoner og et system, de ikke kan 
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styre. Med henvisning til Taylor (2008) vil de ældre i denne situation ikke være frie. 

Dermed øges forståelsen for, hvorfor de ældre i eget hjem stræber efter 

uafhængigheden. Ikke blot er uafhængigheden et samfundsideal, afhængighed er 

også et element, der truer de ældres individuelle frihed. 

At stræbe efter uafhængighed er ikke på samme måde noget, der er belyst i 

patientfortællingerne ved Riiskjær (2014). Her er et ønske om højere involvering af 

de pårørende, samt at patienterne kan overtage styringen og koordineringen i 

tilfælde, hvor der er risiko for fejl (ibid.). Differencen kan skyldes, at patienter 

indlagt på hospital, befinder sig i en midlertidig situation, hvor der er en anden 

tolerance i forhold til den afhængighed, der opstår. Videre kan forskellen også være 

påvirket af en tendens, hvor patienter indlagt på hospital, opfatter deres egen rolle i 

behandlingen som underordnet (Doherty and Stavropoulou, 2012). Patienterne 

indlagt på hospitalet bestræber rollen som ”den gode patient”, og vil i tilegnelsen 

af denne status gå på kompromis med flere forhold for ikke at opnå betegnelsen 

som ”den vanskelige patient” fra de sundhedsprofessionelle (ibid.). Det er 

tankevækkende, om det er samme forhold, der er gældende blandt de borgere i eget 

hjem, der netop tilpasser sig de sundhedsprofessionelle i situationer, hvor de 

ønskede det anderledes. 

Undersøgelsens resultater viste endvidere, hvordan det var muligt for de ældre at 

opnå en følelse af uafhængighed på trods af deres faktiske afhængighed af 

professionel hjælp. Dét, som var fremtrædende i de beskrivelser, var en fleksibilitet 

i måde hjælpen blev udført på, hvor de sundhedsprofessionelle tog hensyn til de 

ældres individuelle vaner og rutiner. Taylor (2008) diskuterer menneskets ligeværd 

og det, at vi vælger forskelligt. Han skriver: 

”Forskellen alene kan ikke i sig selv udgøre noget grundlag for 

ligeværd. Hvis mennesker er lige, er det ikke fordi de er forskellige, 

men fordi der findes værdigfulde fælles eller komplementære 

egenskaber, som vejer tungere på vægtskålen end forskellene” (ibid.: 

s. 101). 
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For at behandle mennesket som lige, er det dermed ikke nok med en erkendelse af, 

at vi er forskellige. Det kræver, at vi deler vores værdinormer og har noget mere til 

fælles end blot anerkendelsen (ibid.). Men for at møde hinanden på denne måde, er 

der pludselig også en hel del på spil. I relationen mellem den ældre og den 

sundhedsprofessionelle, er der på forhånd en asymmetri i relationen og dermed ikke 

en given ligevægt (Henriksen and Vetlesen, 2004). Ifølge Løgstrup (2010) er 

tilliden os givet, og der skal særlige omstændigheder til, for at vi møder hinanden 

med mistillid. Resultaterne viste, at de ældre havde flere oplevelser med et til tider 

uforståeligt sundhedsvæsen, hvor de blandt andet var blevet mødt med 

ligegyldighed fra de sundhedsprofessionelles side. Sådanne oplevelser kan 

karakteriseres som særlige omstændigheder, der gør, at de ældre ikke længere 

møder de sundhedsprofessionelle med en automatisk tillid. Tilliden må derimod 

opbygges gennem relationen, og hertil beskriver Riiskjær (2014), gennem flere 

patientfortællinger, hvordan de sundhedsprofessionelle ikke altid formår at løfte 

denne opgave tilstrækkeligt. Resultaterne fra nærværende undersøgelse indeholder 

samme beskrivelser, og umiddelbart kan en mulig løsning på problemet være 

skabelse af en kontinuerlig og fast kontakt mellem de ældre og de 

sundhedsprofessionelle – en fast relation med en fast hjælper. Ved at have en fast 

tilknytning, skabes bedre betingelser for at møde hinanden ud over 

forskellighederne. De faste relationer kan medvirke til at skabe det nødvendige rum 

for at kunne dele værdinormer, og dermed opbygge den lige relation mellem ældre 

og sundhedsprofessionel, der skaber gode betingelser for at sikre de ældres 

oplevelse af frihed og bibeholdelse af egen person. De ældre gav i høj grad udtryk 

for at ønske én eller flere faste sundhedsprofessionelle, der var tilknyttet hjemmet 

og dermed kendte både den ældre samt hjemmet. Patienterne på hospitalerne 

foreslår teams, der samarbejder omkring deres forløb (ibid.). De ældre i eget hjem 

beskriver samme ønske og samme mulighed, hvilket skaber incitament for 

nytænkning af praksis. 

Riiskjær (2014) beskriver, hvordan der i sundhedsvæsenet er forsøgt at løse 

problemet ved at skabe en kontaktpersonsordning. En ordning som, gennem 

kvantitative målinger, fremstilles med stor succes, og dermed også siden 2009 har 
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været en del af Sundhedsloven (ibid.). Gennem nærværende undersøgelse er der 

ikke spurgt ind til kontaktperson, og det er dermed uvist om de ældre har, eller er 

vidende om, en eventuel kontaktperson. De af de ældre, der havde en fast 

tilknytning til hjemmehjælpen, beskrev denne som ”min hjælper”, hvilket kan 

tænkes som en kontaktperson. Der var imidlertid ingen, der anvendte samme omtale 

i forhold til sygeplejen. Kravet om kontaktperson fremhæves imidlertid som rent 

proforma, og Riiskjær (2014) beskriver, hvordan kontaktpersonordningen ikke 

skaber tryghed for patienten. Samtidig understøtter kontaktpersonsordningen 

umiddelbart ikke partnerskabspraksissen, men derimod skaber måden, den udføres 

på, en hindring for en partnerskabsbaseret praksis. Måske, det er muligt at finde et 

værdifuldt fælles på en anden måde end ved kontaktpersoner. Undersøgelsens 

resultater viste, hvordan måden, de sundhedsprofessionelle henvendte sig på, kunne 

skabe en umiddelbar relation til de ældre. I Taylors (2008) kritik af den moderne 

autenticitetskultur argumenterer han for de mellemmenneskelige relationer, hvor 

han benævner, at det gode liv ikke befinder sig i en højere sfære, men derimod i 

hverdagslivet: 

 ”Erkendelsen af, at vor identitet hviler på andre menneskers 

 anerkendelse” (ibid.: s. 96). 

 

Flere af de ældre i undersøgelsen havde kontakt til pårørende, men i det daglige 

levede de alene. Alle havde været gift og har dermed haft en relation, hvori der 

kunne være en mulighed for at opnå den anerkendelse, som ifølge Taylor (2008), 

er nødvendig for vores identitet. Hvis dette behov er gældende hele livet, er det 

interessant om noget af den anerkendelse, vil blive søgt gennem kontakten til de 

sundhedsprofessionelle, i takt med at det er de sundhedsprofessionelle, der bliver 

de ældres primære hverdagsrelation. Dele af undersøgelsen viste, hvordan det var 

vigtigt for de ældre, at relationen til hjælpen var præget af en positiv kontakt, hvor 

beskrivelserne indeholdt venskabslignende karaktertræk. Gennem venskab skabes 

en relation, hvor anerkendelsen har positive betingelser, og dermed kan der skabes 

en association til de beskrivelser, hvor de ældre blev mødt på en positiv, ligeværdig 
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måde med fleksibilitet omkring den udførte hjælp i forhold til de ældres individuelle 

hverdagsliv med unikke vaner og rutiner. Når de sundhedsprofessionelle møder de 

ældre på denne måde, dannes der betingelser for anerkendelsen og den ligeværdige 

kontakt. Dette kan bevirke en bevarelse af de ældres identitet, hvilket er af essentiel 

karakter. 

 

6.2.3. Opsummering 

Gennem Taylors (2008) teori er det tydeligt, at der i den moderne 

individualiseringstendens er et behov for, at individet er tro mod egen person. 

Undersøgelsens resultater viste en vigtighed i, at de ældre kunne fastholde en 

hverdag præget af individuelle vaner og rutiner. En sådan hverdag understøtter 

oplevelsen af, at de ældre er tro mod deres egen person. De ældre oplevede 

imidlertid, at det ikke altid var muligt at fastholde en hverdag efter deres ønske, 

hvilket kan bevirke, at de ældre vil kunne opleve problemer med at være autentiske. 

Gennem Riiskjærs (2014) begreb om plejeprofessionslogikken, kan der skabes 

gode forudsætninger for inddragelse og partnerskab blandt borgere i eget hjem. 

Men med flere elementer fra det Riiskjær (2014) benævner som et 

maskinbureaukrati, kan ideologien om partnerskab have svære forudsætninger i 

praksis. Videre havde de ældre flere oplevelser med et til tider uforståeligt 

sundhedsvæsen, hvor de blandt andet blev mødt med ligegyldighed fra de 

sundhedsprofessionelles side. Dette kan skabe omstændigheder der gør, at tilliden 

blandt de ældre ikke er automatisk i mødet med de sundhedsprofessionelle. Tilliden 

må derimod opbygges gennem relationen, og hertil viste undersøgelsens resultater 

og beskrivelser ved Riiskjær (2014), at de sundhedsprofessionelle ikke altid formår 

at løfte denne opgave tilstrækkeligt. En mulig løsning kunne være etablering af 

teams eller faste kontakter mellem hjem og hjemmepleje. Samtidig viste 

resultaterne også, hvordan måden, de sundhedsprofessionelle henvendte sig på, 

kunne understøtte udviklingen af en umiddelbar relation. Med henvisning til Taylor 

(2008) og argumentet om, at det gode liv ikke befinder sig i en højere sfære, men 

derimod i hverdagslivet, har relationen som de ældre beskrev med en 

venskabslignende karaktertræk, en essentiel betydning. Gennem venskab dannes en 
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relation, hvor anerkendelsen har positive betingelser og hermed skabes gode 

betingelser for partnerskab mellem de sundhedsprofessionelle og de ældre. 

 

6.3. Diskussion af metode 

Kvale (2006) beskriver, hvordan validering af den videnskabelige undersøgelse er 

nødvendig kontinuerligt gennem hele processen. I litteraturen fremstilles 

forskellige begreber i kvalitetssikringen, og i reflective lifeworld research henvises 

til, at validitet må gentænkes ud fra et fænomenologiske perspektiv (Dahlberg, 

Dahlberg og Nyström, 2008). Wallengren og Henricson (2014) henviser til 

begreberne troværdighed, pålidelighed, verificerbarhed og overførbarhed inden for 

den kvalitative forskning, og det er ud fra disse begreber, jeg ønsker at diskutere 

den anvendte metode. 

 

6.3.1. Troværdighed 

Troværdighed henviser til resultaternes gyldighed, og om den skabte viden er 

plausibel (Wallengren and Henricson, 2014). En måde at skabe troværdighed på, er 

ved at diskutere sin egen tolkning af data med andre (ibid.). Dahlberg, Dahlberg og 

Nyström (2008) beskriver, hvordan refleksionen er essentielt, samt at refleksion 

med andre er en nødvendighed, da egen refleksion altid har en blind plet. Da 

nærværende speciale er skrevet alene, er min tolkning af data samt videre refleksion 

udelukkende sket gennem vejledning samt gennem samtaler med kollegaer og 

medstuderende. Videre beskrives, hvordan objektivitet og validitet er centralt i 

forskningen, og at det er muligt at opnå begge dele ved at have fænomenet i fokus 

gennem hele processen på en åben og ”tøjlet” måde (ibid.). En måde, jeg har søgt 

at gøre dette, er blandt andet gennem interviewguidens eksplorerende design og den 

deskriptive analysestrategi, der netop søger at følge deltagernes beskrivelser 

gennem interview og analyse. Supplerende hertil fremhæves en erkendelse 

omkring, at undersøgelsen er foretaget indenfor egen praksis, hvortil det kan være 

vanskeligt at tøjle forudfattede meninger og holdninger. Deltagernes beskrivelser 



 

 

56 

 

har indeholdt fortællinger omkring kollegaer, hvilket har bevirket yderligere 

personlig involvering og dermed også yderligere behov for distancering. 

 

6.3.2. Pålidelighed 

Wallengren og Henricson (2014) bekriver, at begrebet pålidelighed henviser til 

forskerens forforståelse, samt om tidligere erfaringer har påvirket dataindsamling 

og dataanalyse. Specialets styrke er placeret i tydeligheden i metodebeskrivelse, 

hvor en kontinuerlig gennemsigtighed i valg og refleksioner er fremstillet. 

Ligeledes er resultaterne fremstillet på en transparent måde med ekspliciterende 

uddrag fra analyseprocessen, hvilket delagtiggør læseren i processen. Dermed 

skabes muligheden for, at læseren selvstændigt kan vurdere undersøgelsens 

pålidelighed. Specialet indeholder et særskilt afsnit omkring forforståelse, hvor min 

personlige interesse for fænomenet fremhæves. Det kræver erfaring at kunne mestre 

kvalitativ forskning, og gennem anvendelsen af reflective lifeworld research skabes 

bevidsthed omkring egen påvirkning, da der henvises til, at selvforståelse og 

åbenhed omkring egen person er en nødvendighed for at forstå andre (Dahlberg, 

Dahlberg og Nyström, 2008). Samtidig beskrives også, hvordan det aldrig er muligt 

at opnå fuld selverkendelse og forståelse, men at man derimod også kan søge at 

opnå bevidsthed omkring egne grænser (ibid.). Hertil må det fremhæves, at jeg, som 

novice indenfor feltet, kan have ladet mig forføre af en forudfattet mening, hvilket 

kan have resulteret i en manglende dybdegående analyse. 

 

6.3.3. Verificerbarhed 

Begrebet verificerbarhed har en del sammenfattende faktorer med troværdighed og 

pålidelighed (Wallengren and Henricson, 2014). Et anvendeligt spørgsmål er, om 

udvælgelsen af deltagere og dataindsamlingen er tydeligt beskrevet (ibid.). 

Specialets metodeafsnit indeholder en beskrivelse af de forskellige dele af 

specialeprocessen, herunder også udvælgelsen af deltagere. Videre indeholder 

specialet en beskrivelse af deltagerkarakteristika med tilhørende ekspliciterende 

figur, hvilket må vurderes som en styrke. 
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6.3.4. Overførbarhed 

Overførbarheden henviser til, i hvilken grad resultaterne kan overføres til andre 

situationer og sammenhænge (Wallengren and Henricson, 2014). Hvis resultaterne 

ikke kan generaliseres til personer udenfor undersøgelsen, er der ikke tale om 

forskning (Dahlberg, Dahlberg og Nyström, 2008). I vurderingen af i hvilket 

omfang, resultaterne kan generaliseres, må det indledningsvis diskuteres om fem 

interviews er tilstrækkeligt for at opnå en fuld beskrivelse af fænomenet. I 

litteraturen er der forskellige holdninger til relevant antal deltagere inden for det 

kvalitative felt. Kvale (2006) taler om datamætning i det kvalitative interview ved 

anvendelse af 15 deltagerere plus minus ti deltagere. Ved denne forståelse vil det 

have været muligt at opnå datamætning igennem specialeprocessen. I reflective 

lifeworld research er datamætning imidlertid ikke et gyldigt begreb, da hver persons 

livsverden er unik, hvilket betyder at alle nye deltagere potentielt kan bidrage med 

nyt til fænomenet (Dahlberg, Dahlberg og Nyström, 2008). Det må herimod være 

kompleksiteten af fænomenet, der afgør det relevante antal deltagere (ibid.). 

Undersøgelsen bidragede med differencerede beskrivelser af fænomenet, hvor der 

gennem de øvrige diskussionsafsnit er suppleret med forskningsbaserede 

sammenligninger og teoretisk perspektiv. Dette fremstiller fænomenet på en 

nuanceret måde og øger overførbarheden af resultaterne. Som der metodisk er 

beskrevet, er variationen i deltagerne af essentiel betydning for en fyldestgørende 

beskrivelse af fænomenet. I nærværende undersøgelse fremstår deltagersample 

homogent, udelukkende med få variationer i parametre såsom alder og plejebehov. 

Det kan med rimelighed diskuteres, om resultaternes overførbarhed strækker sig til 

andre landsdele eller andre personkarakteristika. Videre er området, som beskrevet, 

præget gennem en særlig demografi, hvilket må medtages i overvejelserne omkring 

resultaternes overførbarhed. Dahlberg, Dahlberg og Nyström (2008) beskriver, 

hvordan det vigtigste er at finde ud af hvilken type generalisering, der er bedst for 

fænomenet og dets kontekst. Hertil kan fremhæves, at undersøgelsens resultater kan 

anvendes som inspiration til yderligere undersøgelser samt som grundlag for dialog 

og diskussion omkring hjemmeplejepraksis i større danske byer. 
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7. Konklusion  

For at besvare spørgsmålet omkring hvilke hverdagsoplevelser, der er forbundet 

med at være afhængig af professionel hjælp i eget hjem, valgte jeg at anvende en 

fænomenologisk tilgang og udføre kvalitative interviews af i alt fem hjemmeboende 

borgere suppleret med udtalelser fra én ægtefælle. Alle ældre havde tilknytning til 

samme hjemmepleje i Københavnsområdet. Ud fra undersøgelsen kan der 

konkluderes, at de ældres hverdagsoplevelser alle havde en essentiel tilknytning til 

det at skulle tilpasse sig. Tilpasningen fremstod med flere variationer og kunne ske 

fra de ældres side, enten frivillig og accepteret, eller implicit og automatisk. 

Tilpasningen kunne også ske fra de sundhedsprofessionelles side, hvilket bevirkede 

en oplevelse af uafhængighed blandt de ældre på trods af, at de levede en hverdag 

med en faktisk afhængighed af den professionelle hjælp. Videre omhandlede de 

vigtigste fund, at de ældre borgere ønskede at bibeholde uafhængigheden af den 

professionelle hjælp længst mulig. Herigennem anvendte de ældre forskellige 

ressourcer for at bibeholde uafhængigheden, hvori der lå en naturlighed i at benytte 

hjælp fra deres pårørende. Set i lyset af Taylors (2008) teori, kan uafhængigheden 

have tilknytning til selvbestemmelsen, som har fået en idealistisk fremstilling i 

nutidens individualiseringstendens. De ældre vil dermed ikke opleve dem selv som 

værende fri, hvis de ikke har muligheden for at bibeholde en selvbestemmende 

hverdag. Endvidere viste resultaterne, at det var muligt for de ældre at opnå et 

venskabslignende forhold til de sundhedsprofessionelle. Centralt i de beskrivelser 

var en tilpasning fra de professionelles side, hvor sygeplejersker, social- og 

sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere havde en positiv fremtoning i 

mødet med de ældre, og hvor hjælpen blev udført på en fleksibel måde med 

hensyntagen til individuelle vaner og rutiner. Set i lyset af Riiskjærs (2014) teori, 

havde måden, hvorpå de ældre beskrev en positiv relation til de 

sundhedsprofessionelle, karakterlignende træk til partnerskabsmodellen, som 

skaber optimale forudsætninger for involvering og positive forløb. 

Endelig kan det konkluderes, at de ældres hverdag langt hen af vejen indebar 

beskrivelser af et fragmenteret og ukoordineret sundhedsvæsen, som ikke altid var 

til at forstå. De ældre kunne risikere at blive mødt med, hvad de oplevede som 



 

 

59 

 

ligegyldighed fra de sundhedsprofessionelle, samt beskrive forskellige oplevelser 

af situationer, hvor de hverken havde indflydelse eller blev involveret i deres egen 

pleje. Hertil var der imidlertid flere forhold, som de ældre kæmpede for, blandt 

andet bibeholdelse af deres vaner og rutiner. På den anden side beskrev de ældre 

også forhold, hvor de accepterede den manglende indflydelse på trods af, at de gav 

udtryk for, at de ønskede det anderledes. Det er uvist om de ældre tilpassede sig, 

fordi de ikke ønskede yderligere indflydelse eller om tilpasningen var et nødvendigt 

onde, fordi de ældre ikke mente, situationen kunne foregå på anden vis. 

 

8. Perspektivering 

Som det indledningsvis er beskrevet, har kommunerne gennem de senere år fået en 

central rolle i det danske sundhedsvæsen (Meller Jacobsen and Hejlesen, 2015). 

Formand for Dansk Sygepleje Råd, Grethe Christensen, fremhæver i en kronik i 

Jyllands-Posten, at denne udvikling fortsætter (Christensen, 2016). Resultaterne fra 

nærværende undersøgelse giver anledning til et kritisk perspektiv omkring måden, 

hvorpå landets kommuner involverer borgeren i egen behandling, samt hvordan 

indsatsen kan tilpasses de forandringer, som både sundhedsvæsenet og borgeren er 

underlagt. Christensen (2016) taler om kompetenceløft og specialuddannede 

sygeplejersker som en indsats, der blandt andet skal medvirke til at sikre, at 

kommunerne kan varetage opgaverne på forsvarelig vis, samt at borgeren modtager 

den bedste behandling. Sidestillet med dette skaber egne resultater et fokus på 

nødvendigheden i ikke at glemme vigtigheden af den basale sygepleje, dannelse af 

relationer samt måden, hvorpå de sundhedsprofessionelle kommunikerer med de 

ældre. 

En tendens i nutidens samfund er, at effekten af iværksatte indsatser skal kunne 

måles gennem kvantitative tal for at have reel værdi. Det gælder også de 

sundhedsmæssige indsatser, som til tider kan fremstå med en blødere karakter, der 

synes svær at måle. Hertil er der blandt andet søgt at anvende 

tilfredshedsundersøgelser i belysningen af den udførte kvalitet i hjemmeplejen. 

Hvis perspektivet rettes mod tilfredshedsundersøgelser fra landets største 
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kommune, Københavns Kommune, viser resultaterne stor tilfredshed blandt de 

ældre, der modtager hjemmehjælp og sygepleje i eget hjem. Hermed kunne dette 

signalere, at indsatserne fungerer optimalt og at kvaliteten er i top (Københavns 

Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvantningen, 2015a). Gennem specialets 

diskussionsafsnit blev betydningen af tilfredshedsundersøgelser på landets 

hospitaler imidlertid problematiseret. Dette skete ved fremstillingen af en klar 

difference mellem tilfredshedsundersøgelser og patientfortællinger fra praksis 

(Riiskjær, 2014). Gennemgående i nærværende undersøgelse er ligeledes et billede 

af et sundhedsvæsen, der ikke har en klar sammenhæng med positive 

tilfredshedsundersøgelser, og selvom der umiddelbart ikke kan generaliseres bredt 

på baggrund af fem interviews, kan der være anledning til at reflektere over, om 

resultaterne alligevel fremstiller et realistisk billede af nutidens primærsektor. Dette 

kan efterlade spørgsmålet om, hvordan det rent faktisk står til med 

borgerinvolveringen i den danske primær sektor, samt hvordan vi sikrer den bedste 

individuelle pleje i et samfund, der er så fokuseret på uafhængighed. 

Formand for Kommunernes Landsforenings social- og sundhedsudvalg, Thomas 

Adelskov, beskriver, at der i landets kommuner er sket en ændring i den måde, der 

leveres velfærd på, hvor fokus nu er rettet mod, hvordan den enkelte borger bedst 

muligt kan klare sig selv i hverdagen (Thomsen, 2015). Dette kan have påvirket 

betingelserne for afhængigheden, hvor alt fokus bliver på, at den ældre skal være 

uafhængig. Dermed skabes ringe betingelser for en accept af den hjælp, der er 

nødvendig. Videre peger formanden på, at det er nødvendigt at give ordet til 

borgerne, hvis indsatsen skal lykkes, og at netop involvering er nøglen i den 

rehabilitering, som skal sikre, at de ældre får en hverdag, hvor de klarer mest muligt 

selv (ibid.). 

Videre fremhæver Kommunernes Landsforening også, at en ændring af 

Serviceloven er nødvendig, hvis borgerinvolveringen skal have optimale 

forudsætninger. Hertil ønskes en tilskrivning af et fokus på at understøtte borgerne 

til at kunne mestre eget liv i den grad, det er muligt (Isaksen, 2016). Det skal 

samtidig være muligt at tilbyde flere indsatser end tidligere, som et forebyggende 

fokus (ibid.). Det er interessant at tænke på i hvilket omfang de ældre borgere vil 
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acceptere muligheden for hjælp tidligere, når det samfundsmæssige fokus er på 

selvstændighed og uafhængighed. 

Hertil synes de ældre i undersøgelsen at foretrække andre ressourcer for at udskyde 

afhængigheden af den professionelle hjælp eller for at minimere hjælpen. 

Grundlæggende er imidlertid, at Kommunernes Landsforening ønsker en 

Sundhedslov, hvor udgangspunktet for hjælpen er den enkeltes ressourcer, ønsker 

og drømme (ibid.). Alt tyder på, at det netop er, når hjælpen udføres med respekt 

for den enkelte, at de ældre ikke oplever hjælpen som en belastning, men derimod 

formår at bibeholde en følelse af uafhængighed. Dermed fremstår udgangspunktet 

i forslaget om ændringen af Sundhedsloven i konsensus med dét, de ældre i 

nærværende undersøgelse fremhæver som betydningsfuldt. 

Som det også er nævnt i specialet, er tanken om involvering ikke ny i det danske 

sundhedsvæsen og på trods af gode intentioner, er der meget, der tyder på, at 

opgaven fortsat ikke lykkedes til fulde (Riiskjær, 2014). Det er uvist hvilke 

indsatser, der vil have en gavnlig effekt på borgerinvolvering og perspektivet på 

afhængighed. Måske forslaget om ændring af Sundhedsloven er et nærliggende 

bud. I mellemtiden forsøger flere kommuner med forskellige indsatser for at leve 

op til de politiske visioner, hvor der søges at understøtte borgerne i en hverdag med 

værdighed og mening. I Kolding Kommune blev projekt ”Styrk din hverdag” fra 

2011 videreført til drift i 2014 (Hejlesen, 2015). Baggrunden bag projektet var, at 

vi som individer har det bedst, når vi kan opretholde en vis grad af autonomi og kan 

klare os selv. Projektet havde en rehabiliterende tilgang og formålet var individuelle 

forløb, der skulle sikre, at borgerne skulle varetage hverdagsopgaver selvstændigt 

(ibid.). Lignende projekt er at finde i Københavns Kommune, hvor der gennem 

modellen ”Fremtidens hjemmehjælp – Udrednings- og rehabiliteringsforløb” 

søges at leve op til aktuel lovgivning. Samtidig ønskes at sikre en helhedsorienteret 

tilgang i arbejdet med borgeren, hvor der er inkluderet fokus på fysiske, sociale og 

mentale aspekter (Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvantningen, 

2015b). Projektet er fortsat i udvikling, men er vurderet med så positive effekter, at 

det er besluttet, at organiseringen skal være gældende i hele Københavns Kommune 

(ibid.). Begge de fremstillede projekter har et rehabiliterende afsæt. 
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 Hertil kan der stilles spørgsmålstegn ved, om indsatsen skal have et bestemt fokus 

eller afsæt for at kunne inkludere optimal borgerinvolvering samt bevarelse af 

autonomi og selvbestemmelse hos den enkelte. De sundhedsprofessionelles 

fagbevægelser, DSR og FOA, har i samarbejde med Ældre Sagen anskuet 

problemstillingen fra en anden vinkel, hvor de har dannet en ”værdighedsalliance” 

(Bech-Jessen, 2015). Belægget i alliancen ligger i, at effektivisering har fortrængt 

almen menneskelighed i nutidens ældrepleje. Hertil beskrives, at omsorgen er 

blevet reduceret til målbare ydelser i fastlagte skemaer. De tre organisationer har 

tilsammen skabt 10 bud, og ønsker dermed at skabe debat i befolkningen om 

hvilken alderdom, vi ønsker (ibid.). To af budene har en klar sammenligning med 

undersøgelsens resultater, hvor organisationerne fremhæver: 

 Mulighed for at komme ud 

 Mulighed for at bevare egen døgnrytme (ibid.) 

 

Begge forhold er stærkt fremhævet blandt de ældre i nærværende undersøgelse, og 

især målet om at bevare døgnrytmen er i tråd med ønsket om den fleksible hjælp, 

der udføres efter de ældres individuelle vaner og rutiner. 

Der fremhæves også respekt, rummelighed og mulighed for udvikling, men 

kommunikationen er ikke fremhævet (ibid.). Måske dette er en implicit forventning 

til faggrupperne, hvor der sammen med en høj faglighed er en forventning om, at 

kommunikationen mellem de sundhedsprofessionelle og de ældre foregår på en 

passende og respektfuld måde. Dette er i høj grad også noget, de ældre forventer, 

men imidlertid ikke altid det, de oplever. Resultaterne viste, at de ældre oplevede 

problemstillinger med konkrete sprogbarrierer fra de sundhedsprofessionelle, samt 

at de til tider kunne opleve en negativ kommunikation, der bevirkede, at de følte sig 

ligegyldige. Fokus på kommunikationen er noget, der er centralt ved metoden 

”styrket borgerkontakt”. Metoden er afprøvet ved Favrskov Kommune, Furesø 

Kommune og Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital i samarbejde med de 

private partnere VIEMOSE og cBrain A/S i perioden 2011-2012 (Viemose et al., 

2015). Metoden er anvendt i arbejdet med borgerklager, hvor den har haft positiv 
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effekt på både borgertilfredsheden samt det estimerede tidsforbrug. Metoden har 

også vist sig at have gavnlig effekt i forvaltningsprocessen til at forebygge klager 

(ibid.). Centralt i metoden er kommunikationen og kontakten med borgeren, hvor 

udgangspunktet er dét borgeren fortæller og oplever som værende vigtigt. Essensen 

af metoden fremgår af en trekant, bestående af følgende elementer: 

1. Introduktion – Lyt til hvad det drejer sig om 

2. Lyt, opsummér og stil spørgsmål 

3. Lav en aftale og sig tak (ibid.). 

 

Det, at metoden tager udgangspunkt i borgerens fortælling, kan sidestilles med 

tankegangen bag den fænomenologiske antagelse i reflective lifeworld research. 

Her er det forskeren, der er nysgerrig på, hvordan fænomenet fremtræder og lader 

sig forblive åben og følger vejen, som fænomenet viser (Dahlberg, Dahlberg og 

Nyström, 2008). Samme tilgang synes at være nærværende blandt de 

sundhedsprofessionelle, der formåede at udføre hjælpen på en fleksibel måde med 

udgangspunkt i de ældres individuelle vaner og rutiner. Det er derfor interessant om 

elementer fra metoden bag Styrket Borgerkontakt og en fænomenologisk anskuelse, 

kan anvendes i arbejdet med de ældre, der er afhængige af professionel hjælp i eget 

hjem. Ved at tage udgangspunkt i det, de ældre fortæller og turde være tilstede og 

være nysgerrig på de ting, der lægger bag fortællingerne, skabes en mulighed for, 

at de ældre oplever, at hjælpen er tilpasset dem. Dette rejser spørgsmålet omkring 

muligheden for, at selv små ændringer i praksis, blandt andet i form af en 

nærværende kontaktform, kan være medvirkende til at øge borgertilfredsheden og 

sikre borgerinvolveringen. 
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Bilag 1  

 

Litteratursøgning - Fritekstsøgning: 

Søgning foretaget mandag d. 25 januar 2016 i Library.au.dk,  

klokken 8.30 – 13.00  

Nr. Søgeord: Filter: Hits: Inkluderede 

artikler: 

#1 Hjemmesygepleje Publiceret indenfor 

de seneste 10 år 

64 2 

#2 Afhængig af pleje Publiceret indenfor 

de seneste 10 år 

99 1 

 

 

Søgning foretaget mandag d. 25 januar 2016 i Klinisk Sygepleje,  

klokken 15.00 – 16.30 

Nr. Søgeord: Filter: Hits: Inkluderede 

artikler: 

#3 Hjemmesygepleje Ingen 8 Sammenfald med 

søgning nr. #2 

#4 Afhængig af pleje Ingen 51 Sammenfald med 

søgning nr. #2 

#5 Hjælp i eget hjem Ingen 54 - 

 

Søgning foretaget torsdag d. 28 januar 2016 i PubMed, klokken 09.00 – 13.30 

Nr. Søgeord: Filter: Hits: Inkluderede 

artikler: 

#6 Dependence, care, 

nursing 

Publiceret indenfor 

de seneste 5 år og 

alder 65+ 

171 2 
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Litteratursøgning – Bloksøgning 

 

Søgning foretaget mandag d. 21 marts 2016 i PubMed,  

klokken 8.00 

Nr. Søgeord: Filter: Hits: Inkluderede 

artikler: 

 

#7 

Community health 

nursing AND 

Dependency 

Publiceret indenfor 

de seneste 10 år og 

alder 65+ 

2 Sammenfald med 

søgning #1 

 

#8 

Community health 

nursing AND Life 

experience 

Publiceret indenfor 

10 år 

Publiceret 

indenfor10 år og 

alder 65+ 

11 

 

0 

 

- 

 

#9 

Dependency AND 

Life experience 

Publiceret 

indenfor10 år og 

alder 65+ 

7 1 

 

 

Søgning foretaget mandag d. 21 marts 2016 i CINAHL,  

klokken 10.00 

Nr. Søgeord: Filter: Hits: Inkluderede 

artikler: 

#10 Community health 

nursing AND 

Dependence 

Publiceret indenfor 

de seneste 10 år og 

alder 65+ 

 

7 

1 

#11 Community health 

nursing AND Lived 

experience 

Publiceret 

indenfor10 år og 

alder 65+ 

6 - 

#12 Dependence AND 

Lived experience 

Publiceret 

indenfor10 år og 

alder 65+ 

11 1 
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Søgning foretaget mandag d. 21 marts 2016 i SveMed+, kl. 12.00 

 

Nr. Søgeord: Filter: Hits: Inkluderede 

artikler: 

 

#13 

Home-based nursing 

OR community health 

nursing AND lived 

experience 

 

Ingen 

 

8 

 

1 

 

#14 

Home-based nursing 

OR community health 

nursing AND 

dependence 

 

Ingen 

 

3 

 

- 

#15 Dependence AND 

Lived experience 

 

Ingen 

2 - 
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Bilag 2 

Inkluderede artikler: 

 

Titel: Suffering caused by care - Patients' experiences from 

hospital settings 

Forfatter: BERGLUND, M., WESTIN, L., SVANSTRÖM, R. & 

JOHANSSON SUNDLER, A. 2012 

Formål: At belyse fænomenet lidelse blandt patienter indlagt på 

hospital, i forbindelse med et behov for 

sundhedsmæssig pleje.  

Metode: Reflective Lifeworld Researsh ved Dahlberg, Dahlberg 

og Nyström. Interview af 22 personer i alderen 21-84 år 

indlagt på hospital i Sverige.  

Primære fund: Når patienterne lider fra plejen, har dette negative 

konsekvenser for deres helbred og fremtidig kontakt til 

sundhedsvæsenet. Den essentielle mening af lidelse fra 

pleje kan sammenfattes til: 

 At blive behandlet forkert 

 At kæmpe for ens plejebehov og autonomi 

 At føle sig magtesløs 

 At føle sig fragmenteret og objektiviseret  

Anvendes i specialet:  Problemstilling 

 

Titel: Older people’s dependence on caregivers’ help in their 

own homes and their lived experiences of their 

opportunity to make independent decisions 

Forfatter: BREITHOLTZ, A., SNELLMAN, I. & FAGERBER, I. 

2012 

Formål: At belyse betydningen af ældres afhængighed af 

professionel hjælp og deres mulighed for at træffe 

indflydelsesrige beslutninger 

Metode: Fænomenologisk hermeneutisk tilgang, der gennem 

narrative interviews belyser deltagernes livsverden hos 

ni svenske ældre i alderen 80-91 år. 

Primære fund: At være afhængig af hjælp er stressende for den ældre 

og resulterer i bekymring og usikkerhed. De ældre vil 
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helst være uafhængige og bibeholde deres værdighed så 

længe som muligt. Undersøgelsens overordnet tema:  

Kæmper for VS. Begrænser sig selv til at miste 

muligheden for at træffe egne beslutninger 

Herunder var der tre subtemaer:  

Definere ens selvbestemmelse 

Blive resigneret 

Vente på det er ens tur 

Anvendes i specialet:  Problemstilling og diskussion 

 

 

Titel: Forholdet mellom avhengighet og autonomi i 

hjemmesygeplejen 

Forfatter: DRAGESET, I. 2009 

Formål: At forstå spændingsforholdet mellem autonomi og 

afhængighed bedre, så patienten der bor hjemme og 

modtager sygepleje håndteres med respekt og at 

integritet og identitet fremmes 

Metode: Litteraturstudie, med søgning i databaserne BIBSYS, 

Cinahl, Medline, PubMed og Ovid Nursing. Det er 

uklart præcist hvor mange artikler der anvendes, men 

søgningen refererer til 23 artikler. 

Primære fund: For at forstå forholdet mellem afhængighed og 

autonomi i hjemmeplejen, viste resultaterne af analysen 

følgende temaer: 

 At føle sig hjemme 

 Teknologi og hjælpemidler, grænser ændres 

 Hjemmet som en kompleks og udfordrende 

arena 

 Når patienten bor sammen med pårørende – 

Styrke og støtte 

Anvendes i specialet:  Problemstilling og diskussion 

 

 

Titel: Embracing opposites: meanings of growing old as 

narrated by people aged 85 

Forfatter: FISCHER, R.S., NORBERG, A. & LUNDMAN, B, 

2008 
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Formål: At belyse betydningen af livets styrker og tab i den sene 

alderdom gennem narrativer fra 85-årige.  

Metode: Tematiske interview af 15 svenske ældre i eget hjem. 

Fænomenologisk hermeneutisk metode inspireret af 

Ricoeur 

Primære fund: Primære fund relaterede til en voksende tilfredshed med 

livet og omfavnelse af modsatrettede facetter 

omhandlende: 

- Ændringer i kroppen 

- Oplevelse af tid 

- Beklagelse og tilfredshed 

- Relationer til andre 

Anvendes i specialet:  Problemstilling og diskussion 

 

 

Titel: Being, feeling and acting: A qualitative study of 

Swedish home-help care recipients’ understandings of 

dependence and independence 

Forfatter: HAMMARSTRÖM, G. & TORRES, S. 2010 

Formål: At undersøge hvordan kognitivt raske ældre med 

aldersrelaterede og fysiske nedsættelse, håndterer deres 

situation efter de har brug for hjælp og støtte i 

bibeholdelsen deres hverdagsliv 

Metode: En svensk undersøgelse af borgere i eget hjem. I alt blev 

29 ældre i alderen 77-93 år interviewet to gange, ud fra 

semistrukturerede interviewform.  

Primære fund: Der er forskellig måde at opfatte det at modtage hjælp 

og være afhængig af hjælp. Et hovedfund er at tænke 

afhængighed som:  

 Beeing – At bekrive selve situationen 

 Feeling – Hvordan situationen opfattes 

  Acting – Hvordan deltagerne beskriver sig 

selv indenfor udførelsen af meningsfulde 

handlinger, selvbestemmelse og magtesløshed.  

Anvendes i specialet:  Problemstilling og diskussion 
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Titel: Patients’ expectations of the maintenance of their 

dignity 

Forfatter: MATITI, M. R. & TROREY, G. M. 2008 

Formål: At undersøge patienters erfaringer med hvilke faktorer 

der har betydning for at opretholde værdighed under 

indlæggelse på hospital samt om dette blev efterlevet.  

Metode: Fænomenologisk og hermeneutisk metode ud fra 

Spielgelberg 1975. Interviews med 102 patienter 

indlagt på tre forskellige hospitaler i Storbritannien.  

Primære fund: Et signifikant antal af de interviewede patienter var ikke 

tilfredse med opretholdelsen af værdighed gennem 

indlæggelsen. Der blev identificeret seks centrale 

temaer der var knyttet til opretholdelse af værdighed:  

 Privatliv,  

 Fortrolighed  

 Kommunikation og behov for information 

 Valg, kontrol og engagement i plejen 

 Respekt og anstændighed 

 Anstændighed og personlig fremtoning   

Anvendes i specialet:  Problemstilling 
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Bilag 3 

 

Mindmap over forforståelse omkring afhængighed  
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Bilag 4 

Invitation til deltagelse i undersøgelse 

 

Kære 

Jeg tillader mig at henvende mig til dig, da jeg i øjeblikket er i gang med at 

skrive min afsluttende opgave på Aarhus Universitet. Opgaven omhandler 

oplevelser i forbindelse med at modtage sygepleje og hjemmehjælp i eget 

hjem. Jeg anmoder dig om at deltage i en interviewundersøgelse. Interviewene 

skal anvendes i forbindelse med opgaven og resultaterne fra interviewet vil 

blive behandlet som fortroligt materiale og vil blive anonymiseret. Dit navn vil 

derfor ikke fremgå, men der vil kunne fremkomme citater, som du eventuelt 

selv vil kunne genkende. Materialet vil blive destrueret efter min eksamen i 

juni 2016.  

Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen. Du kan til en hver tid trække dig fra 

undersøgelsen uden begrundelse og uden at dette vil påvirke din nuværende 

eller fremtidige behandling.  

Interviewet vil foregå i dit hjem og tidspunkt aftaler vi over telefonen, så det 

passer dig bedst muligt. Interviewet optages på bånd, og vil blive slettet når 

det er skrevet om til tekst.  Spørgsmålene vil rette sig mod dine 

hverdagsoplevelser og erfaringer i forbindelse med modtagelse af kommunal 

hjælp. Der er derfor ingen rigtige eller forkerte svar.   

Ved yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 

27210619. 

 

På forhånd tak og med venlig hilsen  

Gitte Duus Andersen  

Kandidatstuderende, Aarhus Universitet 



 

 

78 

 

Bilag 5 

Samtykkeerklæring 

 

Jeg bekræfter hermed, at jeg efter at have modtaget skriftlig og mundtlig 

information, siger ja til at deltage i den beskrevne undersøgelse. Jeg er informeret 

om, at det er frivilligt at deltage, og at jeg til enhver tid kan trække mit udsagn 

tilbage uden yderligere begrundelse, eller konsekvens for min videre behandling. 

Jeg er informeret om, at alle oplysninger behandles fortroligt. 

 

Deltagerens underskrift______________________________ Dato____/____ 2016 
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Bilag 6 

 

Interviewguide 

 

Prøv at fortælle mig lidt om dig selv… 

Hvad er vigtigt for dig i din hverdag? 

Hvordan klarer du dig i det daglige? 

Prøv at fortælle lidt om hvordan du oplever det at få hjælp.  

Er der en særlig situation der har gjort indtryk på dig? 

Hvordan oplever du at hjælpen tager hensyn til dine behov? 

Hvordan passer hjælpen ind i din hverdag? 

 


